SECOMSA GESTIÓ, SL

Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d’Administració de la societat
SECOMSA GESTIÓ, SL, amb domicili social al carrer Dr. Ferran, 8, Reus (43202), constituïda
mitjançant l’escriptura pública núm. 2.901, atorgada amb data 4 d’agost de 2006, davant el Notari
Pedro Carrión García de Parada, amb el NIF B-43868421 i inscrita al Registro Mercantil de
Tarragona, al tom 2259, foli 57, full T-35181, inscripció 1a, en exercici de les funcions atribuïdas
per l’artícle 28 b) dels Estatuts,
CERTIFICO:
Que al llibre d’actes del Consell d’Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL consta:
PRIMER:

Que el dia 27 de febrer de 2020, reunit en sessió ordinària el Consell
d’Administració de la societat SECOMSA GESTIÓ, SL, degudament convocat a la
sala de reunions del domicili social d’aquesta entitat amb l’assistència d’Antoni
Abelló Grau, Joan Sans Freixas i Josep Masdeu Isern, i, havent excusat la seva
assistència Jaume Miquel Valls Solé va adoptar, amb els vots favorables (2) dels
senyors Antoni Abelló Grau i Joan Sans Freixas i amb el vot en contra (1) del senyor
Josep Masdeu Isern i amb cap abstenció (0), i, amb el quòrum suficient, entre,
d’altres, el següent acord:
a) Que presideixi la reunió del Consell d’Administració el senyor Antoni Abelló Grau
i que actuï com a secretari el senyor Joan Manuel Abelló, de conformitat amb
els nomenaments vigents aprovats per aquesta sessió del Consell
d’Administració de 27 de febrer de 2020
b) Que l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar a la sessió del Consell
d’Administració, d’acord amb la convocatòria notificada oportunament a tots els
administradors, seria el següent:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
SEGON:

Aprovació de l’acta de la sessió del Consell d’Administració del dia 20 de
desembre de 2019.
Aprovació de l’increment retributiu per a l’any 2020 segons el RD Llei
2/2020.
Aprovació de la licitació de la prestació del servei de manteniment
programat E60 i posterior manteniment integral preventiu i correctiu dels
motors de generació elèctrica (Exp. Núm. 01/2020)
Aprovació de la licitació de la prestació del servei de transport i tractament
del bioestabilitzat fins a disposició final (Exp. núm. C 02/2020)
Aprovació de la licitació de la prestació del servei de recollida, transport i
gestió de lixiviats (Exp. núm. C 03/2020)
Aprovació de la licitació de l’acord marc del subministrament de material
elèctric de la Planta Mecanicobiològica de Botarell (Exp. núm. C 04/2020)
Aprovació de l’adjudicació de la prestació del servei de tractament i transport
del bioestabilitzat a valorització (Exp. núm. C 10/2019)
Aprovació de l’adjudicació del subministrament, amb la modalitat de
rènting, de dues pales carregadores (Exp. núm. C 08/2019)
Aprovació de l’adjudicació del subministrament, amb modalitat de rènting,
d’un vehicle (Exp. núm. C 13/2019)
Assumptes sobrevinguts.
Torn obert de paraules.

Que el contingut de l’acord a què fa referència el novè punt de l’ordre del dia
d’aquesta sessió és el següent:
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“9.

Aprovació de l’adjudicació del subministrament, amb modalitat de rènting, d’un
vehicle (Exp. núm. C 13/2019)

Inici del procediment
El Consell d’Administració en data 25 de novembre de 2019 va aprovar l’inici del procediment de
licitació (art 119 LCSP), per al subministrament d’un vehicle sota la modalitat de rènting.

El Consell d’Administració va aprovar la memòria justificativa de la necessitat del
contracte i els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques.
Durada del contracte
Rènting 48 mensualitats.
Pressupost màxim de licitació
Preu màxim: 370 €/mes (més IVA)
Límit km: 15.000 km/any
Valor estimat del contracte: 17.760 € més IVA
Publicitat
Es va publicar l’anunci de licitació del procediment obert en el perfil del contractant el 19 de
desembre de 2019.
Termini màxim de presentació d’ofertes
Les empreses interessades podien participar en aquest procediment de contractació fins al dia
10 de gener de 2020, data en què va finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
Empreses licitadores
Transcorregut el termini atorgat per presentar ofertes no es va presentar cap oferta a través de
la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya (sobre digital).
Inici procediment negociat sense publicitat
D’acord amb l’article 168 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en no haver-se
presentat cap oferta en el procediment obert de contractació es va resoldre iniciar un procediment
negociat sense publicitat, demanant una oferta a aquestes 3 entitats:

1. CaixaBank
2. Banc Sabadell
3. Concessionari Seat

Propostes presentades
Dins el termini atorgat es van presentar les següents ofertes:
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PREU
MENSUAL
S/IVA

PREU KM
PER DEFECTE

PREU KM PER EXCÉS
PREU KM
PER
EXCÉS

BANC SABADELL

362,94

0,0227

SEAT (WV)

386,95

0,0452

CAIXA RÈNTING

450,99

KM
ADDICIONAL
A PARTIR DE
200.000 KMS

DE 60.000 A
72.000 KM

DE 72.001 A
160.000 KM

MÉS DE
16.0001

PREU KM
PER
DEFECTE

PREU KM
FINS 20%
DEL KM
CONTRACTAT

0,0151
0,0506

0,03
0,552

0,828

0,2796

Proposta
L’oferta més avantatjosa és la presentada per BANC SABADELL.
La resta d’ofertes superen el preu màxim establert pel Consell d’Administració en la sessió de 25
de novembre de 2019.
De conformitat amb el que s’ha exposat el Consell d’Administració adopta, amb els vots
favorables (2) dels senyors Antoni Abelló Grau i Joan Sans Freixas i amb el vot en contra (1) del
senyor Josep Masdeu Isern i amb cap abstenció (0), el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’entitat BANC SABADELL del contracte relatiu al
subministrament d’un vehicle (SEAT ATECA 1.5 TSI 110kW DSG S&S Style Plus Nav Cilindrada:
1498, per un preu de 362,94 € més IVA (amb assegurança tot risc i tots els serveis del rènting
inclosos a l’oferta). El termini d’execució del contracte és de 48 mensualitats (límit 60.000 Km).
2. APROVAR I DISPOSAR la despesa màxima d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa
adjudicatària, amb càrrec al pressupost de despeses de 2020 de la societat Secomsa Gestió
aprovat pel Consell d’Administració de data 25 de novembre de 2019.
3. PUBLICAR l’acord d’adjudicació al perfil del contractant de la seu electrònica.
4. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i a les empreses licitadores amb indicació
dels recursos procedents.
5. FACULTAR a la Presidència per subscriure aquest contracte administratiu, atesa la seva
condició de representant legal de l’empresa.
6. REQUERIR a l’entitat BANC SABADELL per a què formalitzi el corresponent contracte de
rènting d’acord amb l’oferta presentada.“
D’acord amb el que s’ha exposat al final de la sessió es REDACTA, es LLEGEIX, s’APROVA per
UNANIMITAT i se SIGNA l’acta corresponent al Consell d’Administració reunit el 27 de febrer de
2020.

0,0239
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I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau
del president, de conformitat amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 1 / 2010, de 2 de
juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital i l’article 28 dels Estatuts
socials.
El secretari

Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El president del Consell d’Administració de la
societat
SECOMSA GESTIÓ, SL

Antoni Abelló Grau

