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 25 de novembre de 2019, 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 de totes les persones que l’integren: Antoni Abelló Grau, Jaume
Miquel Valls Solé, Josep Masdeu Isern i Joan Sans Freixas, i, va adoptar,
per unanimitat de vots de les persones assistents, 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 25 de novembre de 2019.
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)

Aprovació inicial de les tarifes, el pressupost i la plantilla de la
societat per a l’exercici 2020.
Seguiment de la situació econòmica, financera i patrimonial de la
societat en relació al període corresponent al tancament de 2n
quadrimestre de 2019.
Aprovació de la pròrroga de la Borsa de Treball per al 2020 i
designació de la composició de la Comissió Paritària per a la
selecció de personal.
Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei
de programació industrial (Exp. núm. C 11/2018).
Aprovació de la declaració deserta del procediment de contractació
per al subministrament, amb modalitat de rènting, d’una pala
carregadora (Exp. núm. C 06/2019).
Aprovació de la licitació del subministrament, amb modalitat de
rènting, de dues pales carregadores (Exp. núm. C 08/2019)
Aprovació de la licitació per a la prestació del servei de tractament
i transport del Bioestabilitzat a valorització (Exp. núm. C 10/2019)
Aprovació de la licitació del subministrament d’un reductor planetari
i reparació d’un altre amb destí a l’obra bosses (Exp. núm. C
09/2019)
Aprovació de la licitació del servei de neteja industrial de la Planta
mecanicobiològica (Exp. núm. C 04/2019)
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10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
SEGON:
“6.

Aprovació de la licitació del servei de retirada de film a valorització
(Exp. núm. C 11/2019)
Aprovació de la licitació, pel tràmit d’urgència, per al
subministrament de recanvis de l’alimentador de plaques (Exp.
núm. C 12/2019)
Aprovació de la licitació del subministrament d’un vehicle de rènting
(Exp. núm. C 13/2019)
Donar compte de l’escrit presentat per l’empresa CESPA.
Aprovació de l’addenda al conveni de regulador de l’encàrrec de
gestió del servei de valorització de la fracció resta dels residus
municipals procedents de SIRUSA.
Assumptes sobrevinguts.
Torn obert de paraules.

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

Aprovació de la licitació del subministrament, amb modalitat de rènting, de
dues pales carregadores (Exp. Núm. C 08/2019)

Iniciativa
Es proposa al Consell d’Administració iniciar un expedient de contractació per al
subministrament, sota modalitat d’arrendament operatiu (rènting) de dos pales
carregadores, promogut pel responsable econòmic de Secomsa Gestió, SL.
Objecte
L’objecte d’aquesta licitació és el subministrament, sota modalitat d’arrendament operatiu
(rènting) de dos pales carregadores amb destí a la Planta Mecanicobiològica, que s’ha
d’incorporar en diverses feines dins del procés de la planta i que, amb caràcter general,
són les següents:
-

Carregar el transport del rebuig de planta (camions banyera i pisos mòbil)
Per remuntar la fracció vegetal a les trituradores.
Per moure piles de fracció orgànica.
Per moure piles de compost.

Té per objectiu el lloguer a 48 mesos (4 anys), manteniment inclòs, el que significa unes
3.000 hores a l’any i 12.000 hores totals al llarg de la duració del contracte.
Les empreses licitadores presentaran una memòria definint amb tot detall les prestacions
i característiques de les pales carregadores que s’han ofertades.
Justificació de la necessitat que motiva el contracte
La memòria tècnica justificativa d’incoació de l’expedient de contractació presenta la
següent justificació, amb la indicació de les necessitats i de les característiques que s’han
de satisfer amb l’objecte del contracte:
“El Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp està format per un conjunt
d’edificis i àrees de diversos usos:
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- Nau de Pretractament
- Nau de carga de digestors
- Decantadors
- Biofiltres
- Taller
- Túnels de maduració
- Nau oberta de maduració
- Planta de Transferència
- Túnels de maduració
La Planta de tractament mecànic biològic requereix l’adquisició de dues pales
carregadores que s’ha d’incorporar dins del procés de la planta per a realitzar
diverses feines.
Una de les pales ha de substituir la pala que des del començament de l’explotació hi
ha hagut en la instal·lació, i per tant ha arribat al final de la seva vida útil. Es va fer
un expedient de licitació, mitjançant procediment obert, i les ofertes presentades no
reunien els requisits mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques. Per tant,
es modifiquen els criteris i es torna a obrir un nou expedient de contractació.
L’altra pala ha de substituir la que es va adjudicar per un termini de 36 mesos,
mitjançant acord del Consell d’Administració de data 17 de novembre de 2016, i que
finalitza a 31 de desembre de 2019.
PALA 1:
Aquesta pala carregadora ha de portar una cullera que permeti carregar camions a 4,5
m d’alçada. L’equip a adquirir és una Pala carregadora amb les característiques
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equip nou
Potència mínima neta de 137 kW / 185HP a 1800 rpm.
Pes mínim de la màquina 17 tones.
Tercera funció.
Climatitzador.
Pneumàtics L-5.
Radiador de malla ampla amb ventilador reversible.
Sistema electrònic de suspensió de càrrega
Sistema de monitorització per Satélite gratuït.
Seient amb suspensió pneumàtica.
Camara de visió darrera.
Far rotatiu.
Alarma marxa enrere.
Extintor.
Equip amb transmissió mecànica o hidrostàtica.
Enganxament ràpid.
Caso de alt volteig especial per treballar amb brossa, capacitat mínima 4,5 m3
Paro automàtic temporitzat del motor.
Limitació de velocitat.
Bàscula.
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Les característiques de la cullera són:
•
•

Capacitat mínima de 4,5 m3.
El material que treballarà aquesta cullera té una densitat de 1 t/m3.

PALA 2
Aquesta pala carregadora ha de portar una cullera que permeti carregar camions a 4,3
m d’alçada.
L’equip a adquirir és una Pala carregadora amb les característiques següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equip nou
Potència mínima neta de 120 kw / 160 HP a 1500 rpm.
Pes mínim de la màquina 13,5 tones.
Tercera funció.
Climatitzador.
Pneumàtics L-5.
Radiador de malla ampla amb ventilador reversible.
Sistema electrònic de suspensió de càrrega
Camara de visió darrera
Sistema de monitorització per Satélite gratuït.
Seient amb suspensió pneumàtica.
Far rotatiu.
Alarma marxa enrere.
Extintor.
Equip amb transmissió mecànica o hidrostàtica.
Enganxament ràpid.
Caso de alt volteig especial per treballar amb brossa, capacitat mínima 3,5 m3
Caso normal, capacitat mínima 2,3 m3
Paro automàtic temporitzat del motor.
Limitació de velocitat.
Bàscula.

Les característiques de la cullera són:
•
•

Capacitat mínima de 3,5 m3.
El material que treballarà aquesta cullera té una densitat de 1 t/m3.

Si es possible s’ha de subministrar un cas normal de 2,4 m3 i un portapalets que puguin
usar les dues màquines.
De no ser possible per la pala 1, necessitem un caso normal de capacitat mínima de 3,2
m3 i per la pala 2, un caso normal de 2,3 m3 i un portapalets.
Característiques en quant a la garantia mínima exigida per les equips nous a
subministrar:
•

Garantia de l’equip: mínim 4 anys. En aquesta garantia han d’entrar les
següents parts de la pala carregadora:
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o
o
o
o

Bomba d’aigua.
Els comandaments finals.
El sistema d’injecció.
Les bombes hidràuliques.

SERVEIS INCLOSOS EN L’OBJECTE DEL CONTRACTE
a. Assegurança a tot risc.
b. Garantia de l’equip: 48 mesos. És dir, durant tota la vigència del contracte.
c. Revisions periòdiques de l’equip, segons el programa de manteniment, en funció del
temps i les hores de funcionament.
d. Les revisions han d’incloure totes les reparacions que puguin sorgir, excepte aquelles
que es produeixin per accident dels operaris de Secomsa Gestió.
e. Temps màxim de assistència mecànica de 48 hores des de la comunicació de
l’averia.
f. Proves necessàries per a comprovar el correcte funcionament de l’equip.
g. Formació a les persones que la persona responsable del contracte designi sobre el
funcionament de l’equip.
El tècnic que subscriu l’informe justifica que surt més rentable a l’empresa l’adquisició
d’aquests equipaments mitjançant rènting, enlloc de procedir a la seva adquisició en
propietat, degut al desgast de l’equip que es produeix pel tipus de material que es
treballa. A banda, Secomsa Gestió no pot obtenir finançament aliè, de manera que
financerament resulta més viable pagar una quota mensual. Els càlculs econòmics i
l’existència de compromís de finançament es troben a l’expedient de contractació.
D’acord amb el contingut de l’article 116.4.e LCSP, la necessitat que l’empresa pública
vol satisfer mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb l’objecte del contracte,
és directa, clara i proporcional.
Idoneïtat del contracte
L’empresa Secomsa Gestió, SL, és una societat mercantil, el capital social de la qual
pertany al Serveis Comarcals Mediambientals SA al 100%, que a la vagada per tant
pertany al Consell Comarcal del Baix Camp.
Té la consideració d’ens instrumental, mitjà propi del Consell Comarcal del Baix Camp.
Com a entitat del sector públic, i a efectes d’aplicació de la LCSP, té la consideració de
poder adjudicador que no és administració pública. Secomsa Gestió SL és l’ens públic
a qui s’apliquen les peculiaritats previstes als arts. 316 i següents de la LCSP.
Pressupost màxim
El pressupost base de licitació per a les dues pales és de 515.000 euros més 108.150
corresponents al 21% d’IVA per a tota la vigència del contracte, que és de 48 mesos (4
anys), que fan un total de 623.150 euros.
El pressupost màxim mensual per a les dues pales és de 10.729,17 euros més 2.253,12
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 12.982,29 euros.
El desglossament de les dues màquines és el següent:
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PALA 1
Pressupost base de licitació: 280.000 euros (4 anualitats)
Impost sobre el valor afegit: 58.800 euros
Total: 338.800 euros (4 anualitats)
PALA 2
Pressupost base de licitació: 235.000 euros (4 anualitats)
Impost sobre el valor afegit: 49.350 euros
Total: 284.350 euros (4 anualitats)
La contractació està finançada amb fons propis.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte serà el resultat de sumar el pressupost total de licitació més
les pròrrogues, més les modificacions permeses.
Aquest contracte no permet cap pròrroga ni cap modificació. Per tant, el valor estimat del
contracte és de 515.000 euros.
Nombre de lots del contracte
El contracte no es divideix en lots, ja que per aquesta licitació es constitueix una única
unitat funcional per tot el contracte, per la qual cosa, el fet de no dividir-lo en lots no es
considera que restringeixi la competència. Per tant, d’acord amb l’article 99.3 b LCSP
la realització independent de les prestacions o la divisió del subministrament dificultaria
la correcta execució tècnica del contracte, motiu pel qual no hi ha lots.
La justificació de no dividir en lots figura en l’expedient de contractació.
Durada del contracte
La durada del contracte s’estableix en 48 mesos (4 anys) no prorrogables.
Procediment i tramitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, d’acord els articles 15, 116, 135, 150 a 154, 217, 219 i 220 de
la LCSP.
Publicitat de la convocatòria
Es publicarà l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant
de SECOMSA, junt amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques.
El termini mínim de presentació d’ofertes no podrà ser inferior a 35 dies naturals comptats
a partir del dia següent de l’enviament de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Podran participar totes les empreses i entitats que reuneixin els requisits de capacitat i
solvència exigits.
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Requisits de capacitat i solvència per a participar
Solament podran contractar amb SECOMSA GESTIÓ 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 als articles 65, 69 i 71 de la LCSP.
Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera es basarà en allò
establert en els articles 75 LCSP i 67.7 b) RGLCAP. Els mitjans d’acreditació de la
solvència tècnica i professional es basarà en allò establert en els articles 78 LCSP i
67.7b) RGLCAP. Els requisits mínims de solvència s’estableixen en l’apartat G del
Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el contracte i es reprodueixen a continuació:
Solvència econòmica i financera:
- Xifra anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el
contracte, en els tres últims anys. Valor mínim exigit: 360.500€
- Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos
professionals, amb indicació expressa dels riscos coberts, del seu termini mínim
de vigència o data de venciment. Valor mínim exigit: 300.000€.
Solvència tècnica o professional:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres (3) anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Import superior
al 70 % del pressupost de licitació, en un dels tres últims exercicis. Valor mínim
exigit: 360.500€.
Garantia
Atès que es tracta d’un rènting, s’eximeix la constitució de la garantia o fiança provisional
i/o definitiva.
Criteris de valoració
Diversos criteris de valoració:
-

Millor oferta econòmica (màxim 55 punts)
Canvi de pneumàtics (màxim 15 punts)
Consum de combustible (màxim 20 punts)
Servei de manteniment els caps de setmana amb la planta parada (màxim 10
punts)

Millor oferta econòmica (màxim 55 punts)
Es valorarà la millor oferta econòmica del preu del lloguer, manteniment i assegurança
inclosa de les dues màquines.
Es donarà una puntuació proporcional, atorgant la màxima puntuació a l’empresa que
estableixi un preu total més econòmic, amb la següent fórmula:
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Puntuació de cada oferta = 55 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’ha aplicaran els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
Canvi de pneumàtics (màxim 15 punts)
S’entén com a canvi de pneumàtics cada joc de 4 rodes substituït completament per un
nou joc de 4 rodes noves de la mateixa qualitat que les substituïdes (tipus de pneumàtic
L-5) de cada màquina
Es puntuarà de la següent manera:
1 canvi de pneumàtics (8 rodes) per a tota la vigència del contracte: 5 punts
2 canvis de pneumàtics (8 rodes) per a tota la vigència del contracte: 10 punts
3 canvi de pneumàtics (8 rodes) per a tota la vigència del contracte: 15 punts
Consum de combustible (màxim 20 punts)
Per la empresa el molt important el estalvi en combustible, gasoil.
La empresa licitadora haurà de entregar un document que justifiqui els consums mitjans,
a on es demostri la veracitat dels consums de cada màquina.
Es puntuarà de la següent manera:
Pala 1
Consum de més de 15 litres / hora: 0 punts
Consum entre 10 a 15 litres / hora: 4 punts
Consum de menys de 10 litres / hora: 8 punts
Pala 2
Consum de més de 12 litres / hora: 0 punts
Consum entre 10 a 12 litres / hora: 4 punts
Consum de menys de 9 litres / hora: 8 punts
Si a més els motors de les dues màquines compleix amb la legislació sobre emissions
FASE V o TIER V, se li atorgaran 4 punts addicionals.
Servei de manteniment els caps de setmana amb la planta parada (màxim 10
punts)
Per garantir el funcionament de la planta s'atorgarà 10 punts a l'empresa que es
comprometi a realitzar els manteniments de les dues màquines durant els caps de
setmana.
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Presentació de les ofertes
La documentació requerida s’ha de presentar mitjançant la plataforma de Serveis de
Contractació Pública en dos sobres: documentació administrativa (sobre A) i
documentació relativa a criteris valorables automàticament (sobre B).
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
Al participar en aquest procediment de selecció, cada licitador declara, de forma
responsable, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar
amb l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA o amb qualsevol administració
pública.
De conformitat amb el que s’ha exposat el Consell d’Administració adopta, per
unanimitat de vots de les persones assistents, els següents acords:
1. APROVAR l’inici de l’expedient de contractació, que inclou els Plecs de clàusules
administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques, per al
subministrament, mitjançant rènting, de dues pales carregadores amb destí a la Planta
Mecanicobiològica de Botarell. Amb l’acord d’inici del procediment l’òrgan de
contractació aprova la necessitat del subministrament.
2. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària i el procediment de
contractació serà obert, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant tramitació
electrònica. El termini de presentació de proposicions per a participar en aquesta licitació
finalitzarà transcorreguts 35 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de l’enviament
de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
2. APROVAR el pressupost màxim de licitació per a l’arrendament de les dues pales en
515.000 euros més 108.150 euros corresponents al 21 % d’IVA, que fan un total de
623.150 euros. El pressupost màxim mensual de licitació és 10.729,17 euros més
2.253,12 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 12.982,29 euros.
3. AUTORITZAR la despesa amb càrrec al pressupost de despeses de 2019 de
Secomsa Gestió, SL i aprovar la reserva per als exercicis següents.
4. PUBLICAR l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del
Contractant de la societat SECOMSA.
5. DONAR TRASLLAT de l’acord a la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Camp.”
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 25 de novembre de 2019.
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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
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