El Sr. VALENTÍ COSTA CASADEMUNT, Secretari no conseller de la mercantil
DEPURADORES D'OSONA, S.L. (la “Societat”), amb C.I.F. número B-60858982,
CERTIFICO:
Que a dia 30 de juliol de 2021, a Vic C/ Historiador d'Abadal i de Vinyals 5, 3a planta,
mitjançant assistència telemàtica [videoconferència], que per les circumstàncies
extraordinàries es permet segons l’article 3 del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de
novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector
energètic, i en matèria tributària, va quedar constituït el Consell d’Administració amb
convocatòria prèvia a l’efecte.
A la reunió van assistir personalment els Consellers: el Sr. Joan Carles Rodríguez
Casadevall, el Sr. Carles Banús Puigivila, el Sr. Èric Sibina Màrquez, el Sr. Ramon Roig
Solé, el Sr. Albert Castells Vilalta, el Sr. Xavier Garcés Daniel; la Sra. Esther Guirado
Torras, el Sr. Guillem Treserra Prat; el Sr. Santi Casas Florenza, el Sr. Joan Portavella
Ylla, i el que subscriu com a Secretari del Consell d’Administració.
Que estant presents els consellers que en l’actualitat composen el Consell
d’Administració, va quedar vàlidament constituït i obert per deliberar sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia, entre d’altres, els acords que aquí es certifiquen.
Concloses les deliberacions i adoptats els acords oportuns es va suspendre la sessió per
redactar l’Acta dels acords adoptats. Una vegada represa la sessió, es va procedir a la
lectura de l’Acta, sent aprovada per unanimitat. En l’Acta figura la firma del President i
del Secretari no conseller.

De la referida Acta transcric els següents particulars:
“Segon.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del Servei de Recollida, transport,
gestió de Fangs i Residus de Depuradores d’Osona.
Vista la proposta del servei i memòria de necessitats de data 28 de juliol de 2021, signada per
el tècnic de Depuradores d’ Osona, S.L., el senyor Roger Castellnou Sardà on exposa la
necessitat de contractar el servei denominat “ Recollida, transport, gestió de Fangs i Residus
de Depuradores d’Osona S.L.” amb un pressupost d’ un milió nou-cents vuitanta-un mil setcents vuitanta-vuit euros amb setze cèntims (1.981.788,16 €), més cent noranta-vuit mil cent
setanta-set euros amb vuitanta-un cèntims (198.178,81€), corresponents al 10% d’IVA, i un
valor estimat de tres milions nou-cents seixanta-tres mil cinc-cents setanta-sis euros amb
trenta-dos cèntims (3.963.576,32€), més l’IVA corresponent, mitjançant procediment obert i
subjectes a regulació harmonitzada, i en el que consta la naturalesa i l’extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte proposat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per a satisfer-les.

Vist que la proposta del servei / memòria activitats es justifica la insuficiència de mitjans propis
per a complir les necessitats de contractació.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.
Els reunits per unanimitat acorden:
1.- Incoar un expedient de tramitació ordinària per adjudicar, pel procediment obert, subjecte
a regulació harmonitzada i amb varis criteris de valoració, la contractació de servei denominat
“Recollida, transport, gestió de Fangs i Residus de Depuradores d’Osona S.L.” amb un
pressupost de un milió nou-cents vuitanta-un mil set-cents vuitanta-vuit euros amb setze
cèntims (1.981.788,16€), més cent noranta-vuit mil cent setanta-set euros amb vuitanta-un
cèntims (198.178,81€), corresponents al 10% d’IVA, i un valor estimat de tres milions noucents seixanta-tres mil cinc-cents setanta-sis euros amb trenta-dos cèntims
(3.963.576,32€), més l’IVA corresponent, d’acord amb les necessitats motivades a la
proposta de servei i memòria de necessitats de data de 28 de juliol de 2021.
2.- Aprovar la proposta del servei / memòria de necessitats esmentada.
3.- Encarregar a l'Àrea responsable del servei que redacti el plec de clàusules administratives
particulars, als serveis corresponents que redactin el plec de prescripcions tècniques
particulars, que hauran de regir el contracte. “
I per a que així consti, als efectes de l’article 109.1a) del Reglament del Registre Mercantil,
expedeixo la present certificació, el dia 2 de novembre de 2021, amb el Vist i Plau del
President del Consell d’Administració, el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall.

____________________________
VIST-I-PLAU DEL PRESIDENT

____________________________
EL SECRETARI

Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall

Sr. Valentí Costa Casademunt

