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I.- Que el dia trenta de juny de 2021 a les 16.00 hores, es celebrà el Consell d’Administració de la
societat, mitjançant modalitat telemàtica Teams, amb l’assistència dels consellers i conselleres senyor
Miquel Buch Moya, senyora Núria Cuenca León, senyor Xavier Bernardí Gil, senyor Ricard Font i Hereu,
senyora Georgina Oliva i Peña, senyor Lluis Baulenas Cases, senyora Esther Morales i Miguel, senyor
David Mascort Subiranas, senyor Oriol Amorós i March, senyora Maria Dolors Rusinés i Bonet, senyor
Joaquim Claveguera i Vilà, senyor Isidre Gavín i Valls, degudament convocats a l’efecte per a tractar
l’Ordre del Dia previst. Actuà de President el senyor Miquel Buch Moya i de Secretari el senyor Josep
Lluís Garcia i Ramírez, per ostentar tals càrrecs.
El conseller senyor Jordi Cabrafiga Macias i la consellera senyora Meritxell Masó i Carbó excusen la
seva assistència delegant el seu vot en el senyor Ricard Font i Hereu. Els consellers senyor Oriol Sagrera
i Saula i senyor Jordi Foz i Dalmau excusen la seva assistència delegant el seu vot en el senyor David
Mascort Subiranas. La consellera senyora Patricia Gomà i Pons excusa la seva assistència i delega el
seu vot en la senyora Núria Cuenca León.
Es fa constar als efectes oportuns que s’ha garantit degudament la identitat dels consellers que
exerceixen el seu dret de vot i que cap dels consellers s’oposa a la votació telemàtica.
II.- Que el Consell d’Administració, degudament convocat va tractar entre d’altres temes, el següent
punt d’acord de l’Ordre del dia: “7.- Gestió contractual: 7.5.- Acordar la decisió de no formalitzar el
contracte adjudicat de serveis de redacció del projecte complementari núm. 1 de rotonda a la TV-3454
al PK 11+100 i adequació dels sistemes de contenció de vehicles del PK 7+500 al 15+700. Deltebre.
Clau: RE-16041-C1” .
III. Que el Consell d’Administració va aprovar per unanimitat el següent acord, en relació a l’esmentat
punt de l’Ordre del dia:
-

“Acorda no formalitzar el contracte adjudicat, i un cop publicada i notificada la decisió, finalitzar el
procediment de licitació i iniciar-ne un de nou d’acord amb l’ordre d’estudi modificada.”

I per a què consti signo el present certificat als efectes oportuns.

Josep Lluís Garcia i Ramírez
Secretari del Consell d’Administració

Vist-i-plau
Miquel Buch i Moya
President

