COMITÈ DE CONTRACTACIÓ EXTRAORDINARI
ÀREA / SERVEI: Infraestructura i Coord. de Projectes

EXPEDIENT: 14863083

SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

•

Composició:

o

Jaume Garcia Soler

o

Joaquim Balsera Garcia

o

Nuria Miranda Badia

o

Dolores Bravo González

o

Ramon Bacardí Gascon

o

Simon Martin Garcia

o

Albert Fonseca Mallol

o

Jordi Micas Pedescoll

o

o

Enric Vilar Coll
Lluis Rams Riera

Secretari:
o

Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.

Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 5 de maig de 2020, dona conformitat i adopta
els següents acords:
Aprovar l’expedient de contractació del servei de Redacció del projecte constructiu per a la
renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la urbanització de l'avinguda
Tibidabo, les places Kennedy i Doctor Andreu, i el carrer de Bosch i Alsina (connexió amb el
taller/cotxera) i les instal·lacions interiors del taller/cotxera del Tramvia Blau, situat a la plaça
Central. Inclou l'actualització del material mòbil que presta servei a fi d'adaptar-lo a la normativa
vigent i amb la finalitat que s'assoleixin les necessitats i mancances específiques del Tramvia
Blau per poder reprendre el servei comercial, d’acord amb les previsions del Plec de
Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques del
contracte, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert amb un valor
estimat del contracte(VEC) 663.510,60€ i amb un pressupost base de licitació (PBL) de
802.847,83€ IVA inclòs.
Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladors del contracte.
Convocar la licitació per a la seva adjudicació.
Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da,
amb el següent desglossament: pressupost net de 663.510,60€ i import de l'IVA de 139.337,23
€; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a
l’actual.

.
Secretari Comitè de Contractació
Contra el present Acord es podrà interposar, de conformitat amb allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de

febrer de 2014 (“LCSP”), Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze (15) dies
a comptar a partir del dia següent de la publicació a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la licitació.
Alternativament, contra el present Acord es podrà interposar directament Recurs Contenciós-Administratiu davant dels Jutjats Contenciosos-Administratius de
Barcelona en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb allò previst als articles 8 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
En cas d’interposició de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se Recurs Contenciós-Administratiu en tant que no recaigui resolució
expressa o s’entengui desestimat el Recurs especial en matèria de contractació per silenci administratiu negatiu

