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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 27 
de febrer de 2020, 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 la totalitat 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 Garcia, va adoptar entre d’altres, per majoria absoluta (13 vots favorables dels 
membres presents i 1 abstenció), el següent ACORD: 
 
3. Devolució garantia contracte neteja 

 “En data 29 de gener de 2020 ha finalitzat el contracte relatiu al servei de neteja de les 
instal·lacions d’EMDET, formalitzat amb l’empresa Serveis Arensis, SL. 

Serveis Arensis, SL, en data 12 de febrer, ha sol·licitant la devolució de l’aval núm. 
10001042279 del Banc de Sabadell i per import de 7.654,40 € (set mil sis-cents cinquanta-
quatre euros amb quaranta cèntims), el qual va ser presentat en concepte de garantia 
definitiva de l’abans esmentat contracte. 

La Responsable del Departament d’Administració d’EMDET, ha emès un informe en relació 
alc ompliment satisfactori del servei objecte del contracte. 

El Plec de clàusules administratives particulars no preveu un termini específic de garantia. 

El servei s’ha tornat a licitar i s’ha procedit a la formalització del contracte, prèvia constitució 
de la garantia definitiva. 

En conseqüència, el Consell d’Administració acorda: 

Primer.- Aprovar la liquidació del contracte del servei de neteja de les instal·lacions de 
l’EMDET i amb el número d’expedient 01/2015. 

Segon.- Acordar la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva dipositada per Serveis 
Arensis, SL, mitjançant aval del Banc de Sabadell i per import de 7.654,50 €, en concepte de 
garantia definitiva del contracte del servei de neteja 01/2015.” 

 
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,        La secretària delegada 
Sra. Maria José López Garcia     Núria Pallarès Martí 
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