CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA
DEL PARC MÒBIL
Amposta, a data de la última signatura electrònica.
Davant meu, Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Excm. Ajuntament d’Amposta

REUNITS

D’una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament d’Amposta, en
nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i expressament facultat per a la
signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió duta a terme el dia 14 de febrer de 2022.
De l’altra el Sr. Carlos López Díaz, major d’edat, amb DNI número 51.378.202-C, el qual actua com
a apoderat de l’empresa Solred SA, amb domicili fiscal al carrer Méndez Álvaro, 44 de Madrid
amb NIF A79707345 segons resulta de l’escriptura de poder atorgada davant el Notari D. Juan
José de Palacio Rodríguez el dia 10 de setembre de 2019, 0 amb el número 2520 del seu protocol.
En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a
l’atorgament del present contracte, manifestant el Sr. Carlos López Díaz que l’apoderament pel
qual actua és vigent i no ha estat revocat.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 20 de desembre de 2021 va
aprovar l’expedient de contractació del subministrament del combustible per als vehicles i
maquinària del Parc Mòbil de l'Ajuntament d'Amposta .
II. La mesa de contractació en data 20 de gener de 2022 comprova que l’empresa SOLRED SA
està inscrita al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector pública i
proposa a la mateixa l’adjudicació del contracte de subministrament de combustible per als
vehicles i maquinària del Parc Mòbil, previ requeriment per tal que en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent en que hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa de les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de
l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament
d’Amposta per consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el
compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
En data 3 de febrer de 2022, mitjançant la plataforma de contractació pública, l’empresa

Solred SA ha presentat tota la documentació requerida.
III. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 14 de febrer
de 2022, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament del combustible per als vehicles i
maquinària del Parc Mòbil de l'Ajuntament d'Amposta amb les següents condicions:
L’import màxim anual previst contracte IVA és de 52.030,00 € (IVA inclòs)
Percentatge de descompte per litre subministrat que s’ofereix sobre el preu de venda al públic és
d’un 6%, taxes i impostos inclosos
La despesa del present contracte es farà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: a
la número 06.132.221.03 (vehicles policia) i 09.1530.221.03 (vehicles serveis municipals) del
pressupost de l’any 2022.
La durada del contracte serà de dotze mesos que es concreten de l’1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2022, podent-se prorrogar anualment fins un màxim de 4 anys de durada total del
contracte incloses les pròrrogues.
El subministrament es prestarà d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària.
SEGON. Requerir a la mercantil Solred SA per tal que tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura del contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària, Coordinador de serveis al territori, Policia
Local i Intervenció.”

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

PRIMERA. Solred SA, adquireix el compromís de realitzar el subministrament del combustible
per als vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l'Ajuntament d'Amposta amb subjecció a
l’oferta presentada, plec de prescripcions tècniques i altres documents contractuals, així com
al plec de condicions econòmiques – administratives, que accepta plenament.
SEGONA. Les condicions del contracte són:
L’import màxim anual previst contracte IVA és de 52.030,00 € (IVA inclòs)
Percentatge de descompte per litre subministrat que s’ofereix sobre el preu de venda al públic
és d’un 6%, taxes i impostos inclosos
La despesa del present contracte es farà amb
càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries: a la número 06.132.221.03 (vehicles policia) i 09.1530.221.03 (vehicles serveis
municipals) del pressupost de l’any 2022.
TERCERA. La durada del contracte serà de dotze mesos que es concreten de l’1 de gener de
2022 al 31 de desembre de 2022, podent-se prorrogar anualment fins un màxim de 4 anys de
durada total del contracte incloses les pròrrogues.
QUARTA. El pagament del preu del contracte es farà efectiu dins del termini legalment

establert d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars.
CINQUENA. El contractista accepta el plec de condicions econòmiques – administratives que
resta integrat en el present contracte i en tot allò no previst al mateix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa
complementària.
Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el
signen en el lloc i la data de l’encapçalament.

