APROVAT

SECRETARIA
Exp: 901162 / 2021
eDoc: 213 /2021

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:

XAMMAR TARDIO,Llorenç de (1 de 1)
Cap de Secció Documentació Jurídica
en nom de Secretari General
Data signatura :29/03/2021 11:32:42
HASH:4E03A3213A35DE70736C3D252C16F5460A923C37

2021: .......................... 1.499.858,55 euros
2022: ............................ 999.905,70 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’esmentada obra, d’acord
amb el que disposa l’article 156 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR aquesta licitació al perfil del contractant, d'acord amb l'article 135 de l'esmentada
norma legal.

I per a que consti, lliuro el present certificat.

FM 630.13.01 R0

Codi per a validació :AHCMT-QBRCI-7WUG9
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

Vist l’expedient iniciat per procedir a la contractació de les obres del projecte de la via pedalable
de l’antiga carretera i pont dels passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià del Besòs i
atès el contingut dels informes elaborats per la Direcció del Servei de l’Espai Públic i per
Contractació, 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:
APROVAR l’expedient de contractació de obres del projecte de la via pedalable de l’antiga
carretera i pont dels passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià del Besòs. Aquesta
actuació pertany al Pla de Mobilitat Sostenible de l’AMB 2020-2023 i es podria cofinançar pel
Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER 2014-20 de Catalunya) de la Unió
Europea
APROVAR conforme el que preveu a l’article 122 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el
plec de clàusules administratives particulars que figura com annex a aquest acord i que regirà la
contractació de les obres del projecte de la via pedalable de l’antiga carretera i pont dels
passadors (Fase 1) al terme municipals de Sant Adrià del Besòs, amb un pressupost màxim de
licitació de 2.499.764,25 euros (Base: 2.065.920,87 euros, més l’IVA de 433.843,38 euros).
AUTORITZAR la despesa de 2.499.764,25 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
M7010 44275 65005 del Pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb el següent
desglossament:

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 09/03/2021, l’acord següent:

