NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
L’EMPRESA
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTS
PÚBLICS
DE
TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2021,
virtualment mitjançant la plataforma Microsoft Teams, amb el quòrum d’assistència establert a l’art.
247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art. 22 dels
estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 12 dels seus 14 membres, aprovada l’acta en la mateixa
sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració el Sr. Jordi Fortuny Guinart, va
adoptar, entre d’altres, per unanimitat (11 vots a favor dels membres presents, 1 vot a favor emès
per delegació, 1 abstenció de membre present i 1 abstenció emesa per delegació), el següent
ACORD:
13. Aprovació expedient contractació subministrament i manteniment màquina auto
liquidadora
“La Responsable d’Administració d’EMT i el Gerent d’EMT han emès memòria justificativa en relació
a:
✓

L’adequació de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, la idoneïtat de
l’objecte i el contingut del mateix.

✓

La divisió en lots.

✓

El procediment de licitació.

✓

La durada del contracte.

✓

El pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte.

✓

Els criteris de solvència i criteris d’adjudicació.

✓

Condicions especials d’execució.

S’han incorporat a l’expedient de contractació el plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules
administratives particulars.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives
particulars del procediment de contractació mixt de subministrament i manteniment d’una màquina
autoliquidadora, amb un valor estimat del contracte de 75.000,00 € i una durada de 2 mesos pel
subministrament i de 10 anys pel servei de manteniment.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació mitjançant procediment obert NO
subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació.
Quart.- Publicar tota la informació relativa a aquest expedient de contractació en el Perfil del
contractant de l’empresa, el qual es troba allotjat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat
de Catalunya.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president, i amb el
seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

