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, constuïda
mitjançant l’escripura 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 ordinària de 21 de desembre de 2021, amb l’assistència d’Antoni Abelló Grau,
Maria José Gómez Fernández, Lluís Escoda Freixas, Sergi Ciurana Nicolau, Josep
Bigorra Llauradó, Lluís M. Castellví Valls, Magí Ferré Taverna, Francisco Chamizo
Quesada, Josep M. Vallès Recasens, Llorenç Torruella Ramiro, Fran Morancho López,
Sergi Pedret Llauradó, Josep Lluís Abella Hortoneda, Josep Manel Sabaté Papiol i Sergi
Abril López va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents (15), i, amb el
quòrum suficient, l’acord que es transcriu a continuació:
5.1. “Contractes vinculats al projecte pilot de Compra Pública Innovadora:

a)

Subministrament per rènting de 5 vehicles: inici del procediment (CO 20/2021)

En data 9 de juliol de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya va dictar una Resolució
d’atorgament d’una subvenció on el Consell Comarcal del Baix Camp n’és el beneficiari,
pel cofinançament de la realització del PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT
PER GENERACIÓ ALS MUNICIPIS DE CAMBRILS, MONT-ROIG DEL CAMP I
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT - Projecte pilot de compra pública
d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.
La finalitat del projecte és augmentar tant la quantitat com la qualitat dels residus recollits
selectivament, mitjançant la implementació de bonificacions de la taxa de residus a
aquells usuaris la monitorització del comportament dels quals mostri un patró de
lliurament de residus favorable a la minimització de la fracció resta i per tant a l’augment
de la recollida selectiva dels residus municipals.
D’acord amb el projecte, aquesta prova pilot que es preveu desenvolupar als municipis
de costa de la comarca, té per objecte la implantació parcial del, tant a nivell domiciliari
sistema de recollida porta a porta com comercial, així com l’adequació dels
sistemes de contraprestació econòmica de les ordenances fiscals que passaran
a regular el cost del servei per generació.
Si bé l’ens beneficiari de la subvenció és el Consell Comarcal del Baix Camp, el Ple va
aprovar, en la sessió de 10 de març de 2020, l’encàrrec adreçat a la seva empresa
comarcal “Serveis Comarcals Mediambientals, SA” (SECOMSA) per tal que sigui
aquesta societat, com a mitjà propi instrumental del Consell Comarcal del Baix Camp
segons estableix l’article 1.2 dels seus Estatuts, qui assumeixi la condició d’ens executor
de l’operació per la qual es demana la subvenció.
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La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar en data 14 de
desembre de 2021 el conveni que regula l’encàrrec de gestió a Secomsa per contractar,
executar i justificar aquest projecte. El Consell d’Administració de la societat pública l’ha
aprovat en la mateixa data 21 de desembre de 2021.
Una de les actuacions proposades en aquest projecte és la recollida comercial porta a
porta de FORM als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet
de Llobregat.
Es tracta d’un servei que no s’ha realitzat fins ara i que, tal i com es va pressupostar en
la sol·licitud de la subvenció, requereix dos vehicles recol·lectors petits (7m3), definits
en el lot 1 d’aquesta licitació.
Aquesta actuació està parcialment subvencionada per l’ARC a través del programa CPI.
Una altra de les actuacions proposades en aquest projecte és la recollida domiciliària
porta a porta, envasos lleugers i resta a les zones de baixa densitat poblacional de
Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de Llobregat.
Es tracta d’un servei que no s’ha realitzat fins ara i que, tal i com es va pressupostar en
la sol·licitud de la subvenció, requereix l’adquisició de tres camions recol·lectors
bicompartimentats de 18 a 21m3, definits en el lot 2.
Inici del procediment de contractació
El responsable tècnic ha elaborat un informe justificatiu de necessitats on s’informa que
per desenvolupar el projecte pilot de compra pública d’innovació del Consell Comarcal del
Baix Camp i la implantació de noves rutes de recollida porta a porta comercial i domiciliària
que donaran servei als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, cal iniciar l’expedient de contractació per al subministrament, mitjançant
arrendament en la modalitat de rènting, de dos camions recol·lectors de 7m3 i de tres
camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3. Es realitzarà mitjançant
tramitació ordinària, procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb
diversos criteris d’adjudicació.
Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Tal i com s’estableix en l’informe tècnic, les necessitats que s’han de satisfer amb
l’objecte del contracte tenen a veure amb la realització del projecte d’implantació del
pagament per generació als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i
l’Hospitalet de l’infant - Projecte pilot de compra pública d'innovació en matèria de
recollida selectiva de residus municipals i amb la implantació del model de recollida
selectiva porta a porta en aquests municipis.
Preu del contracte/pressupost base de licitació
LOT 1 – Dos camions recol·lectors de 7m3
El pressupost màxim d’aquesta contractació és de 360.000 euros més 75.600 euros
d’IVA (21%).
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La quota base mensual és de 6.000 euros més 1.260 d’IVA (21%) pels 2 camions
recol·lectors de 7 m3. El pressupost unitari màxim de cada camió és de 3.000 euros més
630 euros d’IVA (21%).
LOT 2 – Tres camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3
El pressupost màxim d’aquesta contractació és de 900.000 euros més 189.000 euros
d’IVA (21%).
La quota base mensual és de 15.000 euros més 3.150 d’IVA (21%) pels 3 camions
recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21 m3. El pressupost unitari màxim de cada
camió és de 5.000 euros més 630 euros d’IVA (21%).
El pressupost de licitació inclou les característiques mínimes establertes en els Plecs,
així com el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa
contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del
contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins
al lloc de lliurament i tots els serveis i cobertures descrites a la clàusula 1a que inclou
el contracte de rènting.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau.
En aquesta licitació no es contempla cap pròrroga i tampoc la possibilitat de modificació
del contracte.
Per tant, el valor estimat del contracte és de 1.260.000 euros. (2 lots)
Aplicació pressupostària
Aquesta despesa es preveu que s’incorpori en el pressupost d’inversions de la societat
per a l’any 2022.
El subministrament està previst que s’iniciï al llarg de l’exercici pressupostari 2022,
preveient l’inici del contracte a final de l’any 2022.
D’acord amb el que estableix l’article 174 TRLRHL l’efectivitat i l’execució de les despeses
corresponents a l’exercici 2022 i següents estan subjectes a la condició suspensiva que
per a les esmentades despeses existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
corresponent. L’expedient és d’abast plurianual i la durada del contracte és de 5 anys.
Es preveu que la despesa s’apliqui al pressupost d’inversions per a cada anualitat
mentre tingui vigència el contracte.
Tal i com figura en l’informe emès de la Cap d’Administració de Secomsa, els
subministraments seran finançats parcialment, durant els dos primers anys, amb la
subvenció destinada a ens locals de Catalunya per a la realització de projectes pilot de
compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.
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Termini de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament per tots els vehicles s’estableix en un màxim de trescents trenta (330) dies naturals, a comptar des de la data de formalització del contracte
o en cas contrari, des de la data que s’indiqui en el mateix.
Es podran fer lliuraments parcials (lliurament d’1 sol vehicle), durant el període de
lliurament de 330 dies naturals. A la finalització d’aquest termini s’hauran d’entregar tots
els vehicles.
Durada del contracte
El termini d’execució del contracte es fixa en seixanta (60) mesos amb un màxim de
130.000 km/any, a comptar des de la data de recepció del subministrament. No admet
pròrrogues
Procediment, tramitació i publicitat de la licitació
L’expedient es va tramitar ordinàriament, pel procediment de contractació obert, subjecte
a regulació harmonitzada, amb publicitat al perfil de contractant i enviament de l’anunci al
Diari Oficial de la Unió Europea.
Selecció d’ofertes: criteris de valoració
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte els següents criteris
relacionats amb l’objecte del contracte.
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
Valor total de l’operació
Preu de la prima i import franquícia de l’Assegurança
Preu per quilòmetre per excés
Preu per quilòmetre per defecte
Reducció de nivell d’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Ponderació
90 %
5%
2%
2%
1%

Requisits de capacitat i solvència per a participar
Solament podran contractar amb SECOMSA les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en
una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional conforme la LCSP i al Plec de clàusules administratives particulars.
Òrgan de contractació
La competència correspon al Consell d’Administració per raó de la quantia.
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Condició especial d’execució
L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar materials reciclats durant l’execució del
contracte, com per exemple material d’oficina, amb l’objectiu de minimitzar la generació
de residus, promoure la reutilització i el reciclatge.
Secomsa es reserva el dret de demanar certificats o estudis a l’empresa adjudicatària
per a comprovar l’efectivitat del compliment d’aquesta condició especial d’execució que
opera en la fase d’execució del contracte.
A banda, el plec estableix els principis ètics i les regles de conducta als què ha d’adequar
la seva activitat l’empresa contractista i determina els efectes de l’eventual
incompliment.
Règim jurídic del contracte
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).
2. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la
necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha
de publicar en el Perfil de contractant.
3. L’article 134 de la LCSP, permet reduir els terminis de presentació de les proposicions
en els procediments oberts sotmesos a regulació harmonitzada en la forma que en
aquests preceptes es determina.
4. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert
(harmonitzat), en aplicació dels articles 22 i 156 a 158 de la LCSP.
5. Real decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
6. 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.
7. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
de l’expedient de contractació correspon al Consell d’Administració per raó de quantia,
d’acord amb els estatuts de la societat.
8. Supletòriament, la resta de la normativa de caràcter privat que sigui d’aplicació.
De conformitat amb el que s’ha exposat el Consell d’Administració adopta, per
unanimitat de vots de les persones assistents, el següent acord:
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1. APROVAR la memòria justificativa de necessitat i l’inici de la tramitació de l’expedient
de contractació per al subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting,
de dos camions recol·lectors de 7m3 i de tres camions recol·lectors bicompartimentats
de 18 a 21 m3, amb tramitació ordinària, procediment obert, sotmès a regulació
harmonitzada.
Amb aquest acord s’aprova el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
han de regir la contractació.
2. APROVAR el pressupost base de licitació de 1.524.600 euros (IVA inclòs) amb el
desglossament següent:
- LOT 1 Dos camions recol·lectors de 7m3: amb un pressupost base de licitació de
360.000 euros més 75.600 euros d’IVA (21%). La quota base mensual és de 6.000 euros
més 1.260 d’IVA (21%) pels 2 camions recol·lectors de 7 m3.
- LOT 2 Tres camions recol·lectors bicompartimentats de 20m3: amb un pressupost base
de licitació de 900.000 euros més 189.000 euros d’IVA (21%). La quota base mensual
és de 15.000 euros més 3.150 d’IVA (21%) pels 3 camions recol·lectors
bicompartimentats de 18 a 21 m3
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. Parcialment, segons informe econòmic que consta a l’expedient, es
finançarà mitjançant la subvenció aprovada de l’ARC.
La despesa no subvencionada serà repercutida als Ajuntaments, restant condicionada
l’adjudicació dels contractes a l’aprovació i formalització dels corresponents annexes per
part dels Ajuntaments.
3. AUTORITZAR la despesa de 1.524.600 euros per al finançament d’aquest contracte.
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.
4. INICIAR els tràmits de licitació, mitjançant procediment obert, d’acord amb l’article
135 de la LCSP, amb publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del
contractant de Secomsa.
5. COMUNICAR aquest acord a l’ARC, 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.
El secretari

Vist i plau
President del Consell d’Administració de
SECOMSA

Joan Manuel Abelló

Antoni Abelló Grau
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