CONTRACTE ENTRE L’EMPRESA SECOMSA GESTIÓ, SL I L’EMPRESA
NORDVERT, SL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE REBUIG

ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una banda, el Sr. Josep Rabascall Domingo, actuant en representació de la Societat
Secomsa Gestió, SL en qualitat de President del Consell d’Administració, amb CIF
B43868421, amb domicili al carrer Doctor Ferran, núm. 8, CP43202 de Reus i inscrita al
Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2259, foli 57, full T-35181, actuant
expressament facultat per acord del Consell d’Administració de la societat de 31 de maig
de 2019.
I, de l’altre, el senyor Lluís Barat Solà amb el DNI que s’acredita a l’expedient, actuant
com a administrador solidari de l'empresa Nordvert, SL, amb CIF número B43540285, i
domicili designat a efectes de notificacions a la ronda de Guinardó, 99 del municipi de
Barcelona (CP 08041), segons figura en el certificat del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI).
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol
d’antecedents
MANIFESTEN
1. El dia 3 de desembre de 2018 el Consell d’Administració de la societat Secomsa
Gestió, SL, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació per adjudicar el contracte de
prestació del servei de transport de rebuig des de la Planta Mecànic Biològica de
Botarell fins a la planta de Sirusa, per tal de donar compliment al conveni regulador
de l’encàrrec de gestió del servei de valorització de la fracció resta dels residus
municipals procedents del Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA.
En la mateixa sessió, el Consell d’Administració va aprovar l’expedient de
contractació i l’obertura del procediment de licitació i adjudicació, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, subjecte a
regulació harmonitzada, així com la despesa màxima pressupostada, la justificació
de la necessitat i idoneïtat del subministrament.
2. Constitueix l'objecte d'aquesta contractació la prestació del servei de transport de
rebuig des de la Planta Mecànic Biològica de Botarell fins a la planta de Servei
d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA (d’ara endavant Sirusa), per tal de donar
compliment al conveni regulador de l’encàrrec de gestió del servei de valorització de
la fracció resta dels residus municipals procedents del Servei d’Incineració de
Residus Sòlids Urbans, SA. L’objecte del contracte inclou, la retirada i el transport per
tona de rebuig durant tots els dies de la setmana en el període que indicarà la persona
responsable del contracte. Les característiques del camió que ha de realitzar el
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transport i les especificitats de la prestació del servei figuren en el Plec de
prescripcions tècniques.
3. El pressupost unitari màxim de licitació és de 5 euros / tona (IVA no inclòs). La
quantitat aproximada anual és de 15.000 tones, segons el conveni subscrit amb
Sirusa.
Per tant, el pressupost màxim de licitació total és de 75.000 euros més l’IVA vigent.
Aquest pressupost és aproximat atès que anirà en funció del conveni signat entre
Secomsa Gestió, SL i Sirusa.
El valor estimat del contracte s’estableix en l’import de 300.000,00 euros i contempla
tres possibles pròrrogues per a una anualitat cada una.
4. El dia 22 de març de 2019, es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i
es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de la seu electrònica de
Secomsa, juntament amb els plecs per poder optar a l'adjudicació d'aquest contracte.
5. El dia 26 d’abril de 2019, va finalitzar, el termini màxim de presentació d'ofertes,
mitjançant l’eina de Sobre Digital, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. Es van presentar dues empreses, tal i com es detalla mitjançant
un certificat publicat en la licitació corresponent del perfil del contractant de Secomsa.
6. El dia 3 de maig de 2019, després d’obrir en sessió privada el sobre A relatiu a la
documentació administrativa, es va obrir, en sessió pública el sobre B, relatiu als
criteris valorables de manera automàtica. El document de valoració es va publicar en
el perfil del contractant.
7. El dia 16 de maig de 2019, es va enviar el requeriment de documentació prèvia a
l’adjudicació a l'empresa que la Mesa de Contractació va proposar com a
adjudicatària, Nordvert, SL amb CIF B43540285, d’acord amb el que disposa l’article
150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant LCSP) i tal com s’estableix en la clàusula 15 i en l’annex IV del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. L’empresa
va presentar la documentació necessària sol·licitada per a formalitzar el contracte.
Així mateix, l’empresa Nordvert, SL, va constituir la garantia definitiva mitjançant aval
dipositat a l’entitat Bankia, SA amb número 19000000363791 per import
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA, és a dir, va constituir la
garantia definitiva per import de 3.697,50 euros.
8. El 31 de maig de 2019, el Consell d’Administració de Secomsa Gestió, SL, com òrgan
de contractació, va aprovar l’adjudicació del servei de transport de rebuig a l’empresa
Nordvert, SL, a l’haver estat el licitador que va presentar la millor oferta i que a la
vegada compleix els requisits i criteris establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars i en el Plec de prescripcions tècniques.
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i en la condició en la qual intervenen
formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLAUSULES
Primera.

Objecte del contracte
El senyor Lluís Barat Solà, que actua en representació de l’empresa
Nordvert, SL, qui s’obliga a la prestació del servei de transport de rebuig per
al seu tractament i eliminació.
Les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte estan detallades en
l’apartat A del Quadre de Característiques del Plec de clàusules
administratives particulars i les característiques mínimes de l’equip ho estan
en el Plec de prescripcions tècniques.
Constitueixen prova incondicional i sense reserves, el Plec de prescripcions
tècniques, el Plec de clàusules administratives particulars i l’oferta
presentada per l’empresa.

Segona.

Preu
El pressupost unitari d’adjudicació és de quatre euros amb noranta-tres
cèntims (4,93 €) més l’IVA aplicable vigent.
Es pagarà en els termini previstos en la LCSP, un cop el contractista presenti
la factura.
En el preu s'entendran inclosos amb caràcter general el combustible, els
tributs, les taxes de qualsevol índole que siguin aplicables, així com totes les
despeses que s'originin com a conseqüència del compliment de les
prestacions objecte del contracte i les obligacions establertes en la
documentació que integra el contracte, així com en la normativa vigent.

Tercera.

Termini d’execució de la prestació del servei
El contractista queda obligat a la prestació del servei en el termini d’una
anualitat, comptat des de la data de formalització del contracte.
Aquest termini començarà a comptar a partir del dia següent a la posada en
disposició de la formalització del contracte en l’adreça electrònica designada
a efectes de notificacions.
En cas de demora en el lliurament del subministrament i en base a la
clàusula 23a del Plec de clàusules administratives particulars, s’aplicarà una
sanció de 0,60 euros per a cada 1.000 euros del preu de contracte, IVA
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exclòs, per dia de retard. Igualment serà d’aplicació la normativa
corresponent per qualsevol altre incompliment.
Quarta.

Risc i ventura
El contracte se celebra a risc i ventura del contractista. Així mateix, el
contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es
derivin del compliment o l’incompliment contractual.
La societat Secomsa Gestió, SL eludeix la responsabilitat de tota mena de
perjudicis que el contractista pugui ocasionar com a conseqüència de
l‘execució d’aquest contracte de subministrament.
L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral i social per part de
l’empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i
higiene en el treball, no comporten cap tipus de responsabilitat per a
qualsevol de les societats del grup Secomsa Gestió, SL.

Cinquena. Incompliment
Totes les despeses derivades de l'incompliment de qualsevol clàusula del
present contracte seran a compte de la part responsable, inclosos els
honoraris dels advocats, procuradors i perits que hagin d'intervenir en
qualsevol procés contradictori privat o litigiós, malgrat que no sigui
preceptiva la seva intervenció, la qual cosa es pacta com a clàusula penal.
Sisena.

Confidencialitat de la informació
D'acord amb l'article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés arran de
l'execució del contracte.
De conformitat amb l'article esmentat, l'òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com
a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no
té caràcter confidencial.

Setena.

Prerrogatives
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes previstos a la LCSP, la
societat Secomsa Gestió, SL, té la prerrogativa d'interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que presenti el seu compliment per raons d'interès
públic, suspendre la seva execució i acordar la resolució i els seus efectes.
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Així mateix, té la potestat de dirigir, inspeccionar i controlar l'execució del
contracte i resoldre les incidències sorgides en l'execució.
Octava.

Jurisdicció competent
Ambdues parts es comprometen a resoldre conjuntament i de bona fe les
qüestions conflictives que puguin plantejar-se, i si no fos possible arribar a
un acord consensuat, se sotmetran a la Jurisdicció Civil dels Jutjats de Reus,
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Novena.

Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
També serà d’aplicació el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les
persones físiques en allò que respecta el tractament de les dades personals
i a la lliure circulació de dades.
L’empresa declara que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el
contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures
tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de
conformitat amb la LOPD i la resta de normativa.
La documentació i la transformació que es desprengui i a la qual es tingui
accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’entitat contractant responsable del fitxer de
dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.

Desena.

Transparència
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i l’article 8.1.f) i 13 i la disposició addicional 8a de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la
societat Secomsa, en relació amb aquest contracte, farà pública la
informació relativa a les parts signants amb indicació de l’objecte, la durada,
l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, les obligacions
que assumeixin les parts i qualsevol modificació que es realitzi.

Com a part integrant d’aquest contracte s’incorporen com a annexos els següents
documents:
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-

Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques
Proposició econòmica formulada pel contractista

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les parts el signen, en
la data de signatura electrònica.

El president
CPISR-1 C
JOSEP
RABASCALL
DOMINGO

El contractista Nordvert, SL
digitalmente por
78148212P LLUIS Firmado
78148212P LLUIS BARAT (R:
B43540285)
BARAT (R:
Fecha: 2019.07.03 16:04:19
B43540285)
+02'00'

Signat digitalment
per CPISR-1 C JOSEP
RABASCALL
DOMINGO
Data: 2019.07.04
12:35:16 +02'00'

Josep Rabascall Domingo

Lluís Barat Solà

El secretari
digitalmente
CPISR-1 C Firmado
por CPISR-1 C Joan
Joan Manuel Manuel Abelló
Fecha: 2019.07.04
Abelló
07:59:53 +02'00'
Joan Manuel Abelló
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