
Atès que en data de 30 d’abril de 2008, va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, que engloba a les societats mercantils locals, 
entre les quals es troba aquesta empresa municipal, dins del concepte “sector públic”, 
reconeixent-les la condició de poder adjudicador, a efectes d’establir el règim de 
contractació de la societat i la subjecció de la seva activitat contractual relacionada amb 
els contractes subjectes a regulació harmonitzada al règim de contractació establert per a 
totes les Administracions públiques en el Capítol I del Títol II del Llibre III de 
l’esmentada Llei, amb les adaptacions que es regulen en el seu article 174, havent 
d’adjudicar la resta dels seus contractes d’acord amb les previsions del seu article 174, 
que els sotmet als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, 
igualtat i no discriminació.  
 
Atès que per a l’efectivitat d’aquests principis, aquesta llei preveu un nou mitjà 
d’informació i publicitat de l’activitat contractual de la societat, al que anomena “perfil 
del contractant”, que consisteix en l’accés des del web institucional, en aquest cas, de 
TECSALSA (www.tecsalsa.cat) a aquell espai, on es publicaran les dades i 
informacions relatives a l’activitat contractual de TECSALSA, amb la finalitat de 
promoure la transparència i l’accés públic a la informació contractual. 
 
Atès que amb la finalitat de materialitzar la implantació d’aquest nou instrument 
d’informació contractual, no solament resulta necessari definir el format i 
característiques d’aquest perfil, sinó també, i per motius de seguretat jurídica, concretar 
les persones i/o càrrecs autoritzats per incloure o excloure en aquest la corresponent 
informació. 
 
Atès que als efectes previstos per l’article 42.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, és necessari que es disposi d’una aplicació informàtica que 
generi una comunicació fefaent cada cop que s’introdueixi o modifiqui una dada del 
Perfil de Contractant, la qual, serà tramesa pel sistema, de manera automàtica, a la 
persona que l’hagi generat segons s’ha fet referència en l’apartat anterior. 
 
És per tot això, que aquesta presidència proposa al consell d’administració l’adopció del 
següents: 

ACORDS 
 
Primer.- Crear l’espai del PERFIL DE CONTRACTANT De TECSALSA,  el qual serà 
accessible mitjançant el WEB d’aquesta societat (www.tecsalsa.cat). 
 
Segon.- Determinar que la inclusió o exclusió d’informació contractual en el perfil de 
contractant de TECSALSA, únicament es podrà autoritzar, amb caràcter general, per sí 
mateixos o mitjançant una delegació específica formalitzada per escrit que ha de figurar 
a l’expedient corresponent, per l‘Apoderat Gerent, Sr. Antoni M. Güell Roca 
 
 Tercer.- Als efectes previstos per l’article 42.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, es dotarà de forma immediata dels mitjans tècnics i 



informàtics necessaris per a l’execució dels presents acords, en especial, es crearà una 
aplicació informàtica automàtica, cada cop que s’introdueixi o modifiqui una dada en el 
Perfil de Contractant, de forma que el sistema enviarà un missatge a la persona que 
l’hagi generat, per tal d’acreditar la data des de la qual ha estat accessible la informació 
de l’activitat contractual corresponent.  
 
A la propera sessió ordinària del Consell d’Administració d’aquesta societat s’haurà de 
donar compta  de l’efectiva implantació d’aquesta aplicació informàtica, així com del 
seu format i característiques tècniques.  
 
 
 
 


