Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari del Consell d'Administració de la societat
mercantil Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), segons nomenament que
consta a l’escriptura pública núm. 1628, de 23 d’octubre de 2019, constituïda mitjançant
l’escriptura pública núm. 387, de 20 de febrer de 1996, amb domicili social al C/ Dr. Ferran, 8,
Reus 43202, amb NIF A-43.469.535 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona tom 1214,
foli 089, full T-13204, i en exercici de les funcions atribuïdes per l’article 25 b) dels Estatuts,

CERTIFICO:
Que el Consell d’Administració de la societat SECOMSA, degudament reunit en sessió
extraordinària de 24 de maig de 2022, amb l’assistència d’Antoni Abelló Grau, Maria José
Gómez Fernández, Lluís Escoda Freixas, Sergi Pedret Llauradó, Sergi Ciurana Nicolau, Josep
Bigorra Llauradó, Lluís M. Castellví Valls, Magí Ferré Taverna, Fran Morancho López, Llorenç
Torruella Ramiro, Josep Lluís Abella Hortoneda, Josep Manel Sabaté Papiol i Sergi Abril
López i havent excusat la seva assistència Josep M. Vallès Recasens i Francisco Chamizo
Quesada va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents (13), i, amb el quòrum
suficient, l’acord que es transcriu a continuació:
“4.4

Subministrament i instal·lació d’un pop electro hidràulic a la planta
Mecanicobiològica: inici de la licitació (Exp. CO 21/2022)

Es proposa al Consell d’Administració aprovar l’inici del procediment licitació per al
subministrament i la instal·lació d’un pop electró hidràulic a la Planta Mecanicobiològica. Les
característiques de la contractació, tal i com s’estableix en la memòria justificativa,són les
següents:
Fets
1. Objecte del contracte
L’objectiu del contracte el constitueix la formalització, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, la compra i instal·lació de un pop electro hidràulic, a la Planta
Mecanicobiològica de Botarell, a la zona del fossar. Les funcions a realitzar comprenen
el subministrament amb instal·lació de un pop electro hidràulic de 6 braços. Les
característiques s’estableixen en el Plec de prescripcions tècniques i en la memòria
justificativa.

2.

Necessitats que motiven la contractació.
Reduirà el consum d’energia, els nivells sonors i les despeses.

3. Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix en 16 setmanes.
4. Pressupost de licitació:
Pressupost de licitació: 55.000€
Impost sobre el valor afegit: 11.550 euros
Total: 66.550 euros
5. Valor estimat del contracte:
55.000 euros. No es permet pròrrogues ni modificacions al contracte.
6. Procediment de licitació:
Procediment obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)
7. Termini per presentar ofertes:
10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant.
8. Requisits de solvència:
Les persones físiques o jurídiques hauran de disposar de la capacitat i solvència
necessària que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars, així mateix, no
s’hauran de trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic.
L’entitat proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el compliment dels requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional previstos als plecs de clàusules
administratives.
9. Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració es descriuen de manera detallada en la clàusula 14.1 del Plec de
clàusules administratives particulars.
La ponderació es reprodueix a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica
Oferta econòmica

Ponderació
100 %

Fonaments de dret
1. Normativa de contractes del sector públic en allò que resulti d’aplicació als poders
adjudicadors (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP); el al
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).Els articles 150, 151 i 153
de la LSCP, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de
l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a
cada exercici es consigni en els respectius pressupostos.
4. Real decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
6. Supletòriament, la resta de la normativa de caràcter privat que sigui d’aplicació.
7. La competència per adjudicar l’expedient de contractació correspon al Consell
d’Administració, segons els Estatus de la societat pública
De conformitat amb tot allò exposat el Consell d’Administració adopta, per unanimitat de
vots de les persones assistents (13), Antoni Abelló Grau, Maria José Gómez Fernández,
Lluís Escoda Freixas, Sergi Pedret Llauradó, Sergi Ciurana Nicolau, Josep Bigorra
Llauradó, Lluís M. Castellví Valls, Magí Ferré Taverna, Fran Morancho López, Llorenç
Torruella Ramiro, Josep Lluís Abella Hortoneda, Josep Manel Sabaté Papiol i Sergi Abril
López, els següentsACORDS:
Primer. APROVAR la memòria justificativa de necessitat i l’inici de la tramitació de
l’expedient de contractació per al subministrament i la instal·lació d’un pop electró
hidràulic a la Planta Mecànic Biològica de Botarell amb tramitació ordinària, procediment
obert simplificat abreujat.
Amb aquest acord s’aprova el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que han de regir la contractació.
Segon. APROVAR el pressupost base de licitació de 55.000 euros més el 21% d’IVA,
fent un total de 66.550 euros.
D’acord amb el que estableix l’article 174 TRLRHL l’efectivitat i l’execució de les despeses
corresponents a l’exercici 2023 i següents estan subjectes a la condició suspensiva que
per a les esmentades despeses existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
corresponent.

Tercer. AUTORITZAR la despesa de 55.000 euros més el 21% d’IVA per al
finançament d’aquest contracte que tindrà una durada de 16 setmanes.
La part de la despesa corresponent als exercicis futurs se subordina al crèdit adequat i
suficient que autoritzin els pressupostos que s’aprovin per a cada exercici.
La despesa es realitza amb fons propis.
Quart. INICIAR els tràmits de licitació, mitjançant procediment obert, d’acord amb
l’article 135 de la LCSP, amb publicitat al perfil del contractant de Secomsa.
Cinquè. COMUNICAR aquest acord a l’àrea econòmica de la societat i a la Intervenció
del Consell Comarcal del Baix Camp.”

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 societats de capital.
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