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 ordinària celebrada el dia 25 de juny
de 2020, virtualment mitjançant la plataforma localret, 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 13 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 majoria absoluta (11 vots a favor dels membres
presents, 1 vot a favor per delegació, 1 abstenció i 1 vot en contra) el següent ACORD
3. Pròrroga contracte servei neteja interior autobusos
“L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., va licitar, l’any 2015, el servei
de neteja interior dels autobusos de l’empresa, per un període de 3 anys, amb opció a 3 de
pròrroga (d’un any cada una), i per un pressupost de licitació de 432.000,00 € (sense IVA).
El Consell d’Administració, en data 23 de juliol de 2015 i a proposta de la Mesa de Contractació,
va adjudicar el servei a l’empresa ALLOZA GONZALEZ NET, S.L.U i per un import de
323.000,00 € (IVA exclòs) i pels 3 anys de durada del contracte.
La durada inicial del contracte va finalitzar el passat 30 de setembre de 2018 i que l’anualitat
corresponent a la segona pròrroga finalitza el proper 30 de setembre de 2020.
Tal com es va fer amb la primera i segona anualitat de pròrroga, el Responsable de la Flota i
Infraestructures d’EMT ha emès informe favorable de la realització del servei que es presta, el
qual s’adjunta.
De l’informe de l’anàlisi del servei, es desprèn que l’empresa compleix amb els termes del
contracte de manera satisfactòria.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
1.

Aprovar la tercera pròrroga anual relativa al contracte de servei de neteja interior
dels vehicles que integren la flota de l’empresa, la qual tindrà vigència del 30 de
setembre de 2020 fins el 29 de setembre de 2021.

2.

Que es comuniqui al contractista i es publiqui la informació relativa a aquesta
pròrroga en el perfil del contractant de l’Empresa Municipal de Transports Públics
de Tarragona, SA.”

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
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