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CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTALꞏLACIÓ, MANTENIMENT I
EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL
MUNICIPI DE L’AMPOLLA
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), d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el/la 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.
ANTECEDENTS
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 21-05-2020, es va aprovar l'expedient de
contractació de la concessió demanial per a la instalꞏlació, manteniment i explotació de 2
estacions de recàrrega, una semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles i una ràpida DC 44
KW i AC de 50KW per a dos vehicles en el municipi de l’Ampolla i l’espai d’aparcament
associat, pel termini de deu anys prorrogable per períodes anuals fins un màxim de cinc
anys més, d’acord amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d'adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 09-09-2020, es va aprovar la relació classificada i
valorada.
En data 18-09-2020 el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa,
l'empresa CARGACOCHES SL va constituir garantia definitiva per import de 6.000,00 € i
va presentar els documents justificatius exigits.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 08-10-2020, es va adjudicar el contracte de
concessió demanial per a la instalꞏlació, manteniment i explotació de 2 estacions de
recàrrega, una semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles i una ràpida DC 44 KW i AC de
50KW per a dos vehicles en el municipi de l’Ampolla i l’espai d’aparcament associat, a
l'empresa CARGACOCHES SL , amb CIF número B87797361, per un termini de 10 d’anys,
prorrogables per 5 períodes d’un any de durada cadascun, amb un cànon anual per l'import
de 10 % de la facturació, i d’acord en les condicions que figuren en la seva oferta i les dels
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques de procediment licitatori.
Convenen ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i adjudicatari, el present contracte
d’obres, el formalitzen en el present document administratiu amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- En José Ramon Ricoy Grandas, en nom i representació de la mercantil
CARGACOCHES S.L., es compromet a l’explotació de la concessió a la instalꞏlació,
manteniment i explotació de 2 estacions de recàrrega, una semi ràpida AC de 22kW per a
dos vehicles i una ràpida DC 44 KW i AC de 50KW per a dos vehicles en el municipi de
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l’Ampolla i l’espai d’aparcament associat, d'acord amb el Plec de Clàusules econòmiquesadministratives i tècniques, que degudament signats per les parts en prova d’acceptació
incondicional i sense reserves, s’incorpora com a document annex al present contracte,
juntament amb l’oferta.
SEGON.- El cànon anual per l'import de 10 % de la facturació que haurà de ser abonat a
l’Ajuntament per anys vençuts de la concessió i dins del primer mes de l’anualitat següent.
TERCERA.- El termini de durada de la concessió és de 10 anys comptats a partir de
l’obtenció de la llicència municipal per les obres i la preceptiva connexió per part de
l’empresa de subministrament elèctric. Aquest contracte serà prorrogable per 5 períodes
d’un any de durada cadascun.
QUARTA.- Finalitzada la concessió, els béns i elements afectats al servei instalꞏlats
inicialment es consideren obsolets al complir el termini del contracte, per la qual cosa no
revertiran a l’Ajuntament, sinó que hauran de ser desinstalꞏlats tots retornant l’espai utilitzat
a l’estat inicial del contracte, o mantenint l’escomesa elèctrica si així ho desitja l’Ajuntament,
i es procedirà a la devolució o cancelꞏlació de la garantia.
CINQUENA.- Correspon a l’Ajuntament la interpretació del plec i del contracte administratiu,
així com modificar el contracte per raons d’interès públic, acordant-ne a resolució i
determinar-ne els efectes.
SISENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques el plec de clàusules administratives i tècniques que
regeix en aquest contracte, i hi dona la seva conformitat.
SETENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
seu desenvolupament seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per
causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte, amb data i signatura electrònica.
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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