
 

 

Acord adoptat pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de 

Transports Públics de Tarragona, SA, en sessió ordinària celebrada el dia 10 

de novembre de 2010. 

 

3. Donar compte de l’adjudicació definitiva del concurs per a l’adjudicació, 

mitjançant concurrència oberta amb publicitat, del servei de neteja de les 

dependències de l’Empresa.-  

 

El President donant compliment a l’acord pres per aquest Consell, en la ultima 

sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2010, pel qual s’adjudicà provisionalment el 

concurs, mitjançant concurrència oberta amb publicitat, del servei de neteja de les 

dependències de l’Empresa, informa al Consell d’Administració que l’empresa 

adjudicatària “Fomento de Construcciones y Contratas, SA” va presentar, dintre 

del termini de 15 dies fixat en el plec de clàusules administratives particulars, la 

documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% del 

preu d’adjudicació IVA  exclòs, per import de 7.492,34€ i  d’haver abonat també 

l’import dels anuncis publicats al BOP per import de 261,36€  i que, en 

conseqüència, donant compliment al referit acord del consell d’administració, va 

ordenar l’adjudicació definitiva del referit concurs.  

 

El consell en queda assabentat . 

 

 

 

 

4. Donar compte de l’adjudicació definitiva del concurs per a la 

contractació, mitjançant concurrència oberta amb publicitat, de la 

redacció del Pla de Mobilitat de la Ciutat.- 

 

El President donant compliment a l’acord pres per aquest Consell en la ultima 

sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2010, pel qual s’adjudicà provisionalment el 

concurs per a la contractació, mitjançant concurrència oberta amb publicitat, de la 

redacció del Pla de Mobilitat de la ciutat de Tarragona a l’empresa “CINESI, SL” 

informa al Consell d’Administració, que l’empresa adjudicatària va presentar, 

dintre del termini de 15 dies fixat en el plec de clàusules administratives 

particulars, la documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva equivalent 

al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs, per import de 5.100,00€ i d’haver abonat 

també l’import dels anuncis publicats al BOP per import de 257,73€ i que, en 

conseqüència, donant compliment al referit acord del consell d’administració, va 

ordenar l’adjudicació definitiva del referit concurs. 

 

El consell en queda assabentat. 

 

Tarragona, 11 de novembre de 2011, 

La secretaria delegada del consell d’administració, 

Dolors Masdéu Canals, 

 


