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SECRETARIA
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Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 12/01/2021, l’acord següent:
El dia 7 de desembre de 2020 es va publicar al perfil de contractant l’anunci de licitació del
servei d'auditoria tècnica de projectes d'obra civil, espais verds i edificació redactats des de la
Direcció de Serveis de l'Espai Públic i el Servei d'Infraestructures Metropolitanes de l'AMB
dividit en dos lots:
-

Lot 1: Serveis d'auditoria tècnica per a projectes d'obra civil i espais verds
Lot 2: Serveis d'auditoria per a projectes d'edificació
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APROVAR així mateix els plecs de clàusules administratives i econòmiques particulars i de
prescripcions tècniques que figuren com annexos a aquest acord i que regiran la contractació
amb un pressupost màxim de licitació de 596.324,30 euros (Base: 492.830,00 euros, més
l’IVA de 103.494,30 euros).
AUTORITZAR la despesa de 596.324,30 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
M7010 15120 22706 del Pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el següent
desglossament:
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RETROTRAURE al moment de l’aprovació de l’expedient de contractació totes les actuacions
portades a terme en relació a la licitació del servei d'auditoria tècnica de projectes d'obra civil,
espais verds i edificació redactats des de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic i el Servei
d'Infraestructures Metropolitanes de l'AMB, i en conseqüència DEIXAR SENSE EFECTE
l’acord adoptat en data 1 de desembre de 2020 per la Junta de Govern de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, donant publicitat d’aquesta decisió al Perfil de Contractant i al
Diari Oficial de la Unió Europea.
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El període de presentació d’ofertes, finalitza el dia 11 de gener de 2021 i a data d’avui no s’ha
rebut cap proposició. Els serveis tècnics gestors han detectat un error a la documentació
aprovada i publicada atès que manca l’annex al plec tècnic necessari per a la correcta
presentació de les ofertes de les empreses.
Per tot plegat, d’acord amb les competències delegades a aquesta Junta de Govern
mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost del 2019, es proposa l’adopció dels
següents acords:

APROVAT

-

2021: 73.663,59 euros.
2022: 417.427,01 euros.
2023: 105.233,70 euros.

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
CONVOCAR la licitació per procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat servei, d’acord
amb el que disposa l’article 156 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant,
d'acord amb l'article 135 de l'esmentada norma legal.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

