NÚRIA PALLARÈS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA
DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE l’EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (EMDET, SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (EMDET, SA), en la sessió que va tenir lloc
el dia 28 de novembre de 2019, 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, sota la Presidència d’aquest Consell d’Administració de la
Sra. Maria José López i Garcia, va adoptar entre d’altres, per majoria absoluta, el
següent ACORD:
3.- Rectificació de l’acord del Consell d’Administració celebrat en data 29 de
novembre de 2018 corresponent a l’aprovació de la pròrroga relativa al
contracte de comercialització externa del Palau de Congressos de Tarragona.
“En data 26 de gener de 2017 es va formalitzar el contracte de comercialització del
Palau de Congressos de Tarragona, per un termini de dos anys.
El Plec de Clàusules Administratives, Jurídiques, Econòmiques i de condicions
tècniques particulars preveia la possibilitat d’una prorroga de dos anys.
El Consell d’Administració, en sessió feta el dia 29 de novembre de 2018 va acordar,
entre d’altres, en el seu punt tercer, aprovar la pròrroga del contracte de
comercialització externa.
Tal i com es va informar en el Consell a l’inici d’aquest punt l’informe proposta que es
trasllada parla de pròrroga d’un any, quan el que preveia el plec de condicions del
concurs era un termini de dos anys i una possible única pròrroga de dos anys si així
ho aprova el Consell. Al final de l’enunciat del consell es ratifica que el contracte
s’allarga fins a 26 de gener de 2021. Després de la fase de votació es torna a ratificar
que la pròrroga de dos anys.
Tot i l’exposat amb anterioritat la part descriptiva de l’acord es va redactar de la
següent manera:
“Primer.- Aprovar la primera pròrroga anual relativa al contracte de comercialització
externa del Palau de Congressos de Tarragona.
Segon.- Notificar aquest acord al contractista i publicar la informació relativa a
aquesta pròrroga al perfil del contractant de l’empresa.”
Per tot l’exposat es proposa substituir l’expressió “primera pròrroga anual” per “única
pròrroga de dos anys”.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
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Primer.- Modificar l’acord del Consell d’Administració celebrat en data 26 de
novembre de 2019 en el sentit que el que es va aprovar va ser una única prorroga de
dos anys del contracte de comercialització externa del Palau de Congressos de
Tarragona.
Segon.- Notificar aquest acord al contractista i publicar la informació relativa a
aquesta pròrroga al perfil del contractant de l’empresa.”
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.
Vist i plau,
La presidenta,
Sra. Maria José López Garcia
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