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Adela Orti Falcó, en qualitat de secretaria de l'Hospital Comarcal d'Amposta SAM, 

constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari Sr. Juan Suarez Sanchez-

Ventura de l’I·lltre. Col·legi de Barcelona, en data 31 d’agost de 1990, inscrita en el 

Registre Mercantil de Tarragona, volum 727, foli 200, fulla numero T-1326, 

inscripció 1ª. de data 9 de maig de 1991; legalment domiciliada a Amposta, C/ 

Jacint Verdaguer, 11-13, i amb el CIF A-43282334, legalment facultada per aquest 

acte i d’acord amb el que determina l’art. 107 del RD 1784/1996, de 19 de juliol, del 

Reglament del Registre Mercantil. 

 

CERTIFICO: 

Que en la sessió ordinària del Consell d’Administració, de l’Hospital Comarcal 

d'Amposta SAM celebrada el dia 15 de desembre de 2014, es va adoptar per 

majoria qualificada el següent acord: 

6. APROVACIO ADJUDICACIO EXPEDIENT HCA PN 3 14 OBRES CDIAP 

SANT CARLES RAPITA 

“Un cop valorada la proposta i vist l’informe tècnic de les propostes que s’annexa a 

sota, l’equip tècnic encarregat de la valoració de les propostes presentades, proposa 

l’adjudicació del present contracte a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS MIQUEL 

PLA, SLU per un import de 66.759,87 euros sense IVA, ja que aporta la proposta més 

avantatjosa d’acord amb els aspectes objecte de negociació especificats a la clàusula 

tretzena del Plec de Característiques Bàsiques i d’acord amb les especificacions 

tècniques que es determinen en el Plec de Prescripcions 

Tecniques.
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Vist l’informe de valoració de la mesa de contractació. 

El president sotmet el tema a votació i s’aprova per majoria qualificada. 

Vota a favor: el Sr. Ferre, Sr Ferre Aixendri, Sra Subirats, 

S’abstenen en la votació: Sra. Sancho, Sr. Tomas, Sr. Castellano, Sr. Ciscar. 

S’aprova per majoria qualificada, i 

S’ACORDA: 

 

PRIMER:  

Adjudicar el present contracte a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS MIQUEL 

PLA, SLU per un import de 66.759,87 euros sense IVA. 

SEGON: 

Facultar al Sr Manel Ferre Montañes,  per la firma de tota la documentació que 

s’escaigui per fer efectiu l’acord. 

QUART:  

Traslladar l’acord al SACAC Consorci i a gerència per la seva tramitació. 

 

 

Amposta, 31 de desembre de 2014 

 

Vist i plau, 

El president, 
 

 

 

 

Manel Ferre Montañes 
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