EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.
FORMALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE
DRET D’EXPLOTACIÓ DE LA PUBLICITAT EXTERIOR DELS AUTOBUSOS DE LA FLOTA
D’EMT
EXP: 02/2016
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A la ciutat de Tarragona, a la data de la darrera signatura electrònica.
REUNITS
D'una part, el Sr. Jordi Dies Monclús, major d'edat, amb NIF 39.712.021-Z, en
representació de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (d'ara
endavant, EMT),domiciliada a Tarragona, carrer Pere martell, 1 Tarragona, amb CIF
A43052729.
El Sr. Dies actua com a gerent de l'empresa, segons l'escriptura d’elevació a públic
d’acords socials, autoritzada pel notari, Sr. Martín Garrido Melero, el 13 de novembre de
2020, amb el 2.216 del seu protocol.
I de l'altra, el Sr. José Vicente Esteve Antonio, amb NIF 52.721.577-B, en nom de
l'empresa PUBLICESA XXI, SL, domiciliada a Aldaia (València), Av. Miguel Hernández, 3
(46960), amb CIF B97651954.
El Sr. Esteve actua com a Gerent de l'empresa, segons l'escriptura d’apoderament,
autoritzada pel notari, Sr. José Alicarte Domingo, el 15 de gener de 2015, amb el número
69 del seu protocol.
EXPOSEN
I.- Que, en virtut de l’informe econòmic relatiu a l’impacte de la crisi sanitària Covid-19
en el contracte, així com l’informe jurídic relatiu a la variació de les condicions
econòmiques del contracte, s’ha posat de manifest la necessitat de modificar les
condicions econòmiques del contracte de referència.
II.- El Consell d’Administració d’EMT, de data 25 de febrer de 2021, va adoptar el següent
acord:
“L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona va licitar, l’any 2016, el dret
d’explotació de la publicitat dels autobusos que integren la flota, per una durada inicial
de quatre anys i dues possibles pròrrogues anuals.
El 30 de juny de 2016, el Consell d’Administració d’EMT va adjudicar el contracte a
l’empresa Publicesa XXI, SL i un import d’adjudicació de 749.424,00 euros, amb el següent
desglossament: cànon anual mínim garantit per 65 autobusos de 187.356,00 €, import
sense IVA, a raó de 2.882,40 euros per autobús.
L’adjudicatària, arran de la situació de crisi sanitària, ha sol·licitat la modificació del
cànon del qual han de fer-se càrrec.
La Responsable de la Unitat de Contractació de l’AEMT AIE ha emès informe justificatiu i
la Responsable del Departament d’Administració d’EMT ha emès informe econòmic en
relació a la sol·licitud.
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En base a aquests antecedents, el Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de
Transports Públics de Tarragona, adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la modificació del contracte relatiu a l’explotació de la publicitat de
l’interior dels autobusos, adjudicat a l’empresa Publicesa XXI, SL, en una reducció del
36,43%, establint-se un nou cànon total anual de 119.102,10 euros (cent-dinou mil centdos euros amb déu cèntims) i per un termini des de l’aixecament de la suspensió del
contracte (1 juliol 2020) i fins el 26 de juliol de 2021, moment en que finalitzarà l’anualitat
de la primera pròrroga, pels motius exposats.
Segon. Notificar el present acord al contractista, tot indicant que en el termini màxim de
15 dies hàbils a comptar des de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar
la modificació de l’esmentat contracte.
Tercer. Publicar tota la informació relativa a aquesta modificació en el Perfil del
contractant de l’empresa, el qual es troba allotjat a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya.”
En base als antecedents exposats, les parts atorguen de comú acord la modificació del
contracte d’obres en base a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es formalitza la modificació del contracte de conformitat amb l’acord abans
subscrit i amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
formen part de l’expedient.
SEGONA.- La modificació del cànon implica una reducció del 36,43 % de l’import total del
contracte. En conseqüència i un cop aprovada la modificació, el contracte ascendeix a la
quantitat anual de 119.102.10 euros (abans d’IVA).
I per tal consti els efectes oportuns, es signa digitalment en el lloc indicat i amb efectes
des de la data indicada a l’encapçalament.
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