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ADDENDA CONTRACTE
DE CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTALꞏLACIÓ,
MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE L’AMPOLLA
( SUBSCRIT EN DATA 2 de novembre de 2020)
REUNITS
D'una banda, el Sr. Francesc Arasa Pascual, Alcalde de l’Ajuntament de l’Ampolla qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant l’adjudicador.
I de l’altra, el Sr. José Ramon Ricoy Grandas, amb NIF número 05305251Z i domicili al
carrer Condesa de Venadito 5A. 2º DRCH. 28027 (MADRID), actuant en representació de la
mercantil CARGACOCHES S.L., amb CIF número B87797361 amb seu social al carrer
Condesa de Venadito 5A. 2º DRCH. 28027 (MADRID).
Compareix el Sr. Jordi Monrós Garate secretari en funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla, per
tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord.
MANIFESTEN
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

El 8 d’octubre de 2020 s’adjudica a l’empresa CARGACOCHES S.L. la concessió
demanial per la instalꞏlació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega
de vehicles elèctrics al municipi de l’Ampolla
El 2 de novembre de 2020, ambdues parts van signar el contracte.
El 4 de novembre de 2020 l’empresa CARGACOCHES S.L. solꞏlicita el canvi d’ubicació
del punt de recarrega ubicat al carrer Garrofer.
El 5 de novembre de 2020, l’enginyer tècnic municipal emet informa favorable sobre el
canvi d’ubicació del punt de recarrega, al nou desplaçament al mateix carrer Garrofer,
passant 25 metres més a prop de l’entrada al municipi, s’adjunta plànol amb l’antiga
ubicació i la nova ubicació. Totes les despeses de la nova ubicació aniran a càrrec de
l’empresa CARGACOCHES S.L.
La modificació no suposa cap canvi substancial pel que fa a la localització de la
instalꞏlació del punt de recàrrega del carrer Garrofer ja que continua essent un espai
destinat a aparcament de titularitat municipal, no afecta a les condicions tècniques de la
concessió i manca de transcendència econòmica.
El 30 de novembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament, en sessió va aprovar l'expedient de
modificació del contracte de concessió del servei de la concessió demanial per la
instalꞏlació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics
al municipi de l’Ampolla.

PACTEN
PRIMER.- El Sr. José Ramon Ricoy Grandas, actuant en representació de la mercantil
CARGACOCHES S.L., s’obliga a l’execució de l’estació de recàrrega del carrer Garrofer a la
següent ubicació:
Color taronja: Nova localització proposada per Cargacoches S.L.
Color groc: Localizació anterior.

1

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

SEGON.- Aquesta modificació del contracte no implica cap modificació tècnica ni
econòmica.
TERCER.- Que respecte tots els aspectes contractuals que no resultin modificats pel
present document, continuaran essent plenament vigents les clàusules del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 21-05-2020,
i l'establert en el contracte administratiu de data 2 de novembre de 2020.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en aquest
document, i es signa i a un sol efecte; i jo, el Secretari, en dono fe. La modificació del
contracte s’entendrà perfeccionada en la data de l’última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.
L'Alcalde

Francesc Arasa Pascual

L’adjudicatari

José Ramon Ricoy Grandas
Cargacoches S.L.

El Secretari Interventor en funcions

Jordi Monrós Garate
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