Joan Manuel Abelló, actuant com a secretari de la Comissió Executiva de la societat
mercantil Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), 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 la Comissió Executiva de la societat SECOMSA, degudament reunida en sessió
ordinària de 19 de setembre de 2019, amb l’assistència de Rosa M. Abelló Borràs,
Josep Bigorra Llauradó, Irene Aragonès Gràcia, Antoni Abelló Grau, Francisco Chamizo
Quesada i Josep M. Vallès Recasens, i, havent excusat la seva assistència Fran
Morancho López va adoptar, amb el quòrum suficient, l’acord que es transcriu a
continuació:
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“4.

Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
arrendament en la modalitat de rènting, d’una cistella elevadora per a les
instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de Neteja (Exp. CO 08/2019)

Aprovació de l’expedient de contractació
El dia 7 de maig de 2019 la Comissió Executiva va aprovar l’expedient de contractació,
la justificació de la necessitat de l’actuació, el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques corresponents del subministrament,
mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, d’una cistella elevadora per a les
instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de Neteja.
Objecte de l’expedient de contractació

Constitueix l’objecte del contracte, el subministrament, mitjançant arrendament en la
modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, d’una cistella elevadora
per a les instal·lacions de la Planta de Compostatge i Parc de neteja.
El contracte comprèn el subministrament de la cistella elevadora amb les
característiques que s’especifiquen en el Plec de clàusules administratives particulars i
en el Plec de prescripcions tècniques, així com el seu manteniment integral, substitució
per a un altre de similar en cas de no poder reparar la maquinària en el termini d’un dia.
També inclou la seva assegurança a tot risc sense franquícia.
La maquinària lliurant en règim d’arrendament a Secomsa, serà titularitat de l’empresa
adjudicatària.
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del
contingut i les característiques tècniques del subministrament, es determinen en el Plec
de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.

Justificació de la necessitat i de la idoneïtat del contracte
El fet de tenir una cistella elevadora a les instal·lacions de la Planta de Compostatge i
al Parc de Neteja de manera permanent, facilita la gestió de l’activitat empresarial de
Secomsa, atès que permet poder realitzar diverses tasques de manteniment que es
necessiten fer de forma continua. Per tant, es necessari disposar d’aquest equip.
Les tasques que es duran a terme, segons l’informe de la incoació de l’expedient són:
- El manteniment de les cintes de les línies i pretractament ja que estan a més de 3m
d’alçada
- Reparar llums / faroles que hi ha a l’exterior
- Poder netejar cobertes i altres instal·lacions dins la nau de fermentació
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Termini de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament s’estableix en quinze (15) dies naturals a comptar des de
la signatura del contracte.
Pressupost de licitació i valor estimat del contracte:
El pressupost mensual de licitació, que inclou les despeses de rènting més
l’assegurança es fixa en la quantitat de 950 euros més el 21% d’IVA.
El pressupost màxim de licitació, que inclou les despeses de rènting més
l’assegurança es fixa en la quantitat de 22.800 euros més el 21% d’IVA i inclou la
vigència del contracte, que és de dos anys.
El valor estimat del contracte és de 45.600 euros , atès que inclou una possible
pròrroga per a dos anualitats més i no admet cap modificació de contracte.
Existència de crèdit

El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de despeses de SECOMSA de l’any
2019 aprovat per la Junta General de Secomsa de data 18 de desembre de 2018, en el
qual hi ha crèdit suficient per atendre aquest contracte. Es reservarà el crèdit per als
anys successius de durada del contracte.
Procediment i tramitació
Per raó de la quantia, s’ha seguit el procediment obert de contractació, no subjecte a regulació
harmonitzada i aplicació de mesures de gestió eficient, amb publicitat al perfil de contractant.
L’expedient s’ha tramitat per via ordinària.
L’anunci de licitació juntament amb els plecs van ser publicats al perfil de contractant de la seu
electrònica de SECOMSA el dia 3 de juliol de 2019.

Fiança
No es preveu l’obligació de dipositar una fiança definitiva corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació atès que es tracta d’un rènting sense opció a compra.
Termini de presentació d’ofertes
El dia 17 de juliol de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, mitjançant l’eina de Sobre
Digital. Es va atorgar un termini mínim de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent de la
data de publicació al perfil del contractant.
Empreses licitadores
Dins el termini indicat van presentar oferta les següents empreses:
DENOMINACIÓ SOCIAL
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TRACTOMECANIC MAQUINARIA, SL

REGISTRE D’ENTRADA
E/000024-2019

El certificat on figura la data en què l’empresa licitadora va presentar la oferta es va
publicar en el Perfil del Contractant.
Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, com a criteri
d’adjudicació es van tenir en compte només el preu:
Criteris avaluables de forma automàtica
Millor oferta econòmica

Ponderació
100 %

Criteris avaluables de forma automàtica:
Es donarà la puntuació que s’obtingui aplicant la següent fórmula:
Puntuació de cada oferta = 100 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
El preu de l’oferta no podrà ser superior a 950 euros mensuals més el 21% d’IVA. Inclou
tant el subministrament com el manteniment, les revisions i les reparacions necessàries
per al bon funcionament, així com l’assegurança a tot risc sense franquícia.
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’ha aplicaran els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
Obertura de les ofertes
El dia 22 de juny de 2019 va tenir lloc l’obertura del sobre A relativa a la documentació
administrativa i tot seguit, en sessió pública, es va obrir el sobre B que contenia l’oferta relativa
als criteris de valoració automàtica.

L’única empresa que va presentar oferta va oferir un preu de 950 euros més IVA, fent un
total de 22.800 euros per a tota la vigència del contracte.

Aquesta informació es va publicar en el Perfil del Contractant.
La Mesa de Contractació va sol·licitar un informe a la responsable de la Planta de
Compostatge per a què realitzés una valoració de l’oferta presentada en base a la
memòria on figuren les característiques del subministrament de l’empresa que va
presentar oferta, en base als requisits mínims establerts en el Plec de prescripcions
tècniques.
Informe tècnic
La cap de Planta, en data 30 de juliol, va emetre un informe favorable en base al
compliment dels requisits tècnics mínims inclosos en el Plec de prescripcions tècniques i
de la valoració de l’oferta presentada per l’empresa Tractomecanic Maquinària, SL.
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El contingut de l’informe es trasllada a continuació:
“ INFORME: ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
SOL·LICITANT: Mesa de Contractació
EXP: CO 08/2019
Atesa la sol·licitud d’informe tècnic sol·licitat per la Mesa de Contractació en
relació a LA
DOCUMENTACIÓ
PRESENTADA
PELS
LICITADORS
EN
EL
CORRESPONENT SOBRE B i D’ACORD AMB ELS CRITERIS QUE
S’ESTABLEIXEN EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT
ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING O LLOGUER OPERATIU,
SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D’UNA CISTELLA ELEVADORA, la responsable
de planta, Isabel Olesti Vidal, pot informar:
.... (antecedents de fet)
Com que només s’ha presentat una oferta i el preu presentat és de
950€/mes més el 21% d’iva, l’empresa queda com a adjudicatària.
3. A continuació es comprova que l’empresa adjudicatària compleix amb el
plec de les característiques tècniques:
- Cistella elevadora nova. Articulada de 15 m a 220 V (elèctrica). Ho compleix
- Ús interior i exterior. Ho compleix
- Que sigui compacta, com a màxim 1,75 m d’amplada. Ho compleix
- Inclosa l’assegurança obligatòria segons el Real Decret 1507/2008, de 12 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de
responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor. Ho compleix
- Inclou les possibles reparacions i/o manteniment. Ho compleix.
- Substitució de la maquinària en el cas de les reparacions. Ho compleix.
- Es garantirà la seguretat contra accidents per col·lisió o atrapament. Ho
compleix
- Pneumàtics no marcants Ho compleix

- Indicadors de carga de bateries i carregador de bateria 48V-50A. Ho compleix
- Alarma controlador d’inclinació de 3º. Ho compleix
- Sistema manual de baixada d’emergència Ho compleix
- 2 rodes motrius davanteres i 2 rodes directius traseres. Ho compleix
- Limitador de càrrega en la cistella. Ho compleix
- Clàxon. Ho compleix
- Sistema d’emergència: tindrà instal·lats varis interrumptors de parada
d’emergència tipus SETA, disposat en diferents punts segons es detalla a
continuació: interruptor d’emergència en cabina; interruptor d’emergència en la
part posterior de la caixa en el lateral dret extern en sentit de la marxa. Ho
compleix
- Estreps i agafadors: fabricats en acer inoxidable i antilliscants. Ambdós
elements hauran d’anar instal·lats conjuntament de la manera més ergonòmica
possible pels treballadors. Ho compleix
- Sistema d’autodiagnosi: el subministrament estarà dotat, de fàbrica, amb un
sistema de autodiagnosi que permeti conèixer l’estat del funcionament i
conservació en tot moment, així con la detecció d’errades i avaries. Ho compleix
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- Joc d’armilles d’alta visibilitat, segons normativa. Ho compleix

- Triangles d’emergència o triangles de presenyalització de perill. Segons
normativa. Ho compleix
- Extintors de pols. En número i capacitat segons normativa vigent. Ho compleix
- Pneumàtic de recanvi, si el xassís ho permet deurà ser instal·lat en el mateix.
Ho compleix
- Les especificacions tècniques i específiques que ha de complir són servei tècnic
a Espanya i que compleixi la normativa europea (CE). Ho compleix
Després de comprovar que les característiques marcades en el Plec de
prescripcions tècniques regulats en la clàusula 14a del Plec de clàusules
administratives particulars, s’informa que l’empresa TRACTORMECANIC
MAQUINARIA SL compleix els requisits mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques.”
Requeriment de documentació segons estableix l’article 150.2 LCSP
En data 5 d’agost de 2019 i segons estableix l’article 150.2 LCSP es requereix a
l’empresa proposada adjudicatària la documentació establerta en la clàusula 15 i en
l’annex IV del Plec de clàusules administratives particulars. L’empresa presenta la
documentació dins del termini establert.
Proposta de resolució
D’acord amb el contingut, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa TRATOMECANIC MAQUINÀRIA, SL, atès que ha estat l’única
empresa licitadora que ha presentat oferta i que compleix els criteris mínims fixats en
els plecs que regeixen la contractació.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Comissió Executiva adopta, per unanimitat de
vots de les persones assistents, el següent acord:

1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa TRATOMECANIC MAQUINÀRIA, SL,
amb CIF B43510957 de l’expedient de contractació relatiu al subministrament, mitjançant
arrendament en la modalitat de rènting, d’una cistella elevadora per a les instal·lacions
de la Planta de Compostatge i Parc de Neteja.
El termini màxim de lliurament s’estableix en quinze (15) dies, a comptar des de la data
de formalització del contracte. Les condicions de prestació del subministrament són les
que consten al Plec de prescripcions tècniques. S’adjunta com a annex unes fotografies
del subministrament.
2. APROVAR i DISPOSAR la despesa màxima que es fixa en la quantitat mensual de
950 euros més 199,50 euros corresponent al 21% d’IVA, és a dir, que fa un total de
1.149,50 euros amb càrrec al pressupost de despeses de 2019 de SECOMSA aprovat
per la Junta General de la societat. Es reservarà la quantitat corresponent per als
propers exercicis de vigència del contracte (2 anys).
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3. PUBLICAR l’acord d’adjudicació al perfil de contractant de la seu electrònica de la
societat.
4. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària amb indicació dels recursos
procedents.
5. FACULTAR a la Presidència per subscriure el corresponent contracte administratiu,
atesa la seva condició de representant legal de la societat SECOMSA.
6. REQUERIR a l’empresa TRATOMECANIC MAQUINÀRIA, SL, per a què formalitzi el
corresponent contracte. La formalització es produirà dins del termini mínim de quinze
(15) dies hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.
7. TRAMETRE el corresponent contracte, un cop formalitzat, al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
FOTOGRAFIES DE LA CISTELLA ELEVADORA

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau
de la presidenta, de conformitat amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de
societats de capital.
Vist i plau
El secretari
Joan Manuel Abelló
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