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ANUNCI  

  

La Junta General Ordinària i Universal de socis  de la mercantil “Hospital Comarcal 

d’Amposta, SAM”, de la qual l’Ajuntament d’Amposta  n’és l’únic soci, en sessió duta a 

terme el dia 31 de gener de 2022, va adoptar els acords que es transcriuen a continuació, 

per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 15 membres presents  d’EAERC, de les 

dos membres del grup del PSC-CP, i del membre de Junts per Amposta i l’abstenció 

dels dos membres del grup de Som Amposta:  

  

“PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 1 dels estatuts de l’Hospital Comarcal 

d’Amposta S.A.M. per tal d’adaptar el seu contingut a les disposicions que estableix la 

normativa de contractació pública vigent, que restarà amb la redacció següent:  

  

“Article 1.  

La present Societat Anònima és una empresa privada municipal que es denomina 

Hospital Comarcal d’Amposta, Societat Anònima Municipal i té la condició de mitjà 

propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Amposta, per la realització d’una determinada 

prestació, per la qual cosa dins d’aquest marc legal l’Ajuntament d’Amposta li podrà 

fer encàrrecs.  

  

La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què 

aquesta societat participi en licitacions de les entitats respecte de les quals te tal 

consideració, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador, se li pugui 

encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.  

  

Els encàrrecs que rebi de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de 

mitjà propi personificat d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no tindran la consideració jurídica 

de contractes i seran d’execució obligatòria per a la Societat, sempre d’acord amb 

les instruccions fixades unilateralment per l’ens que realitzi l’encàrrec.  

La compensació s’establirà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública 

de la que depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec 

realitzades pel mitjà propi directament i, en la forma que reglamentàriament es 

determini, atenent al cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats objecte 

de l’encàrrec que es subcontracti amb empresaris particulars en els casos en que 

aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats 

subcontractades.  

  

Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals de 

realització de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.  

La Societat és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de 

les prestacions que comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la 

Societat disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà 

subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de cada encàrrec. En els  
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corresponents acords d’encàrrec es podran establir límits superiors de manera 

excepcional, justificant que concorren les circumstàncies previstes legalment.”  

  

Aquest Acord es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a 

l’endemà del dia de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona (BOPT), durant els quals es podran presentar les al·legacions i/o reclamacions 

que es considerin oportunes.   

  

Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagués presentat cap al·legació 

i/o reclamació s’entendrà aprovat definitivament el present acord.  

  

Amposta, a 4 de març de 2022.  

  

El Director de Serveis i Recursos de 

l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM,  

  

  

Sr. Adrià Serret i Roig 
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