Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234

Clau: TEEC-2018-00006
Tortosa, 10 d’abril de 2018
REUNIDES
D’una part el Sr. Joan Martín Masdéu amb NIF: 40919463W, com a director de l’Institut per
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), actuant en nom i representació
del mateix, en virtut de les facultats conferides per l’article 11.2.e) del Decret 364/1994, de
23 de desembre, d'aprovació del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre,
D’altra part el senyor Manuel Masià Marsà amb núm. de NIF: 40049817D actuant en nom i
representació de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre amb núm.
d’identificació fiscal Q4367035E domiciliada a la passeig canal, 43-49. 43870 Amposta
segons el poder que té conferit a les ordenances i reglaments de la Comunitats General de
Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
El contractista declara vigent i no revocat l’esmentat document de representació.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. La realització dels serveis objecte del present contracte es va proposar per la
direcció de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en data 9 de gener
de 2018 amb un pressupost de licitació de: 60.000,00 € (IVA no inclòs).
Segon. La contracció de la despesa ha estat efectuada per l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre, i la fiscalització prèvia per la intervenció delegada de la
Generalitat de Catalunya en data 15 de gener de 2018.
Tercer. En data 4 d’abril de 2018 es va adjudicar el contracte d’acord amb el que
s’especifica al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Quart. L’adjudicació del contracte fou acordada per resolució administrativa de data 4 d’abril
de 2018 per la Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, de conformitat
amb allò que estableix el Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre. La fotocòpia de la
resolució d’adjudicació s’uneix al present document com annex 1. S’ha notificat al licitador i
s’ha publicat en el perfil del contractant d’acord amb l’art. 151.4 del TRLCSP.
OBJECTE
L’objecte del present contracte de serveis és l’accionament i control de les comportes de la
resclosa de Xerta per a facilitar el pas de les embarcacions durant la temporada de
navegabilitat, any 2018.
FONAMENTS DE DRET

L’adjudicació del present contracte s’ha realitzat pel procediment negociat sense publicitat i
en els termes previstos pels articles 169.1, 170, 174, 176 i 178 del TRLCSP.
La selecció de l’adjudicatari s’ha fet d’acord amb els articles 150 i 151 del TRLCSP.
La informació notificació i publicitat de l’adjudicació s’ha fet seguint l’establert als articles 153
i 154 del TRLCSP.
La formalització del contracte s’ha realitzat d’acord amb els articles 26 i 156 del TRLCSP i
l’article 71 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
1. La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre es compromet a
l’execució del contracte de serveis per a l’accionament i control de les comportes de la
resclosa de Xerta per a facilitar el pas de les embarcacions durant la temporada de
navegabilitat, any 2018 subjectant-se estrictament tant al Plec de Clàusules
Administratives Particulars com al Plec de Prescripcions Tècniques formulades per
l’Administració, documents contractuals que accepta plenament, de la qual cosa deixa
constància signant en aquest acte els esmentats documents les fotocòpies dels quals
s’uneixen al present contracte com a annexos 2 i 3.
2. El preu del contracte un cop adjudicat és de setanta-dos mil sis-cents euros
(72.600,00 €) IVA inclòs que l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre abonarà en el termini legalment establert a partir de l’expedició del document que
acrediti la realització dels treballs objecte del present contracte.
3. La data límit d’execució del contracte és fins el 1 de novembre de 2018.
4. L’adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que l’empresa no està inclosa en cap
de les prohibicions de contractar amb l’administració determinades en l’article 60 del
TRLCSP.
I perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats firmen dos exemplars d’aquest
contracte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.
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