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D'una banda el senyor RAMON TORRA I XICOY, Gerent de la l’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA, en ús de les competències delegades per resolució de Presidència de data 1
d’agost de 2019 i en execució de l’acord del Consell Metropolità d’aquesta Àrea Metropolitana de
Barcelona de data 27 de juliol de 2021, assistit pel Secretari General d’aquesta Entitat, senyor
MARCEL·LÍ PONS DUAT, per donar-ne fe.
De l'altra part, el senyor RAFAEL CORTÉS NAVARRO, que s’identifiquen amb els seus DNI,
actuant en nom i representació de l’empresa “AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U. y
VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L. Union temporal de empreses” (UTE AVANZA BAIX) (CIF
U16808792) domiciliada a Madrid al carrer San Norberto, Núm. 48 (CP 28021), segons poders
que resulten de l’escriptura de constitució d’unió temporal d’empreses denominades AVANZA
MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U. y VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L. Union temporal de
empreses, Llei 18/82, abreujadament “UTE AVANZA BAIX”, atorgada en data 5 d’agost de 2021
pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, senyor Pedro De Elizalde y Aymerich, amb el número
1.727 del seu protocol , manifestant que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a
la prohibició per contractar que estableix l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per a formalitzar el
present CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS, d'acord amb els següents:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- Mitjançant Acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 22 de
juny de 2021, es van classificar les ofertes presentades en el procediment obert realitzat per a la
contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre els municipis de Gavà,
Viladecans, Barcelona i altres municipis i el subministrament de la flota necessària per a la
prestació del servei, i es va requerir a l’empresa UTE AVANZA MOVILIDAD URBANA, S.L.U. (50
per cent de participació) i VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L (50 per cent de participació), com
a millor classificada, l’aportació de documentació acreditativa i el dipòsit de la fiança definitiva.
II.- Transcorregut el termini de 10 dies hàbils establert a l’article 150 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, dins del qual l’empresa millor classificada va presentar la documentació requerida i
va constituir la garantia definitiva, mitjançant Acord del Consell Metropolità de data 27 de juliol de
2021, es va aprovar l’adjudicació del contracte, a favor de “AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL,
S.L.U. y VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L. Union temporal de empreses”.
III.- Formalitzada l’UTE AVANZA BAIX (escriptura de constitució de unió temporal d’empreses
protocol·litzada amb número 1.727 pel Notari PEDRO DE ELIZALDE Y AYMERICH, en data cinc
d’agost de 2021) en data 28 de setembre de 2021 el Consell Metropolità acorda aprovar la
despesa i reajustar-la atenent a la data fixada per iniciar el contracte en data 19 de desembre de
2021, suposant l’adjudicació per un import de 280.442.352,00.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.
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El senyor RAFAEL CORTÉS NAVARRO, en nom i representació de la UTE AVANZA BAIX,
accepta l'adjudicació del servei descrit i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les clàusules del
present contracte i les establertes al plec de clàusules administratives particulars i plec tècnic, amb
codis de verificació 285F7-23NR5-W94JJ i 5DJE0-3NGXE-WOTAQ respectivament i aprovats a
l’expedient de licitació 902152/19 documents contractuals que accepta plenament i en deixa
constància signant en aquest acte la seva conformitat en cadascun d'aquests documents, en tot
allò que no contradiguin als elements reflexats a aquest contracte així mateix com a la seva oferta.
Segona.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
El contracte tindrà una durada de 6 anys, iniciant-se el 26 de desembre de 2021, amb
possibilitat de pròrroga per un període màxim de 4 anys.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini
de durada del contracte.
Els diferents períodes d´operació es distribuiran de la següent manera:
•
•
•

Període 1: des del 26/12/2021 fins el 25/04/2023
Període 2: des del 26/04/2023 fins el 31/12/2025
Període 3: des del 01/01/2026 fins el 25/12/2027

Tercera.- PREU.
L’import dels treballs objecte del present contracte és de, com a màxim, 280.442.352,00 euros,
import calculat en base als preus ofertats pel contractista.
Aportació per tarifació
social (Atsi)
78.077,00 €

Aportació anual Total

2021

Aportació econòmica anual
(Ai)
1.823.712,00 €

2022

35.609.316,00 €

2.193.331,00 €

2023

41.635.632,00 €

2.226.228,00 €

37.802.647,00 €
43.861.860,00 €

2024

44.208.756,00 €

2.259.605,00 €

2025

45.929.640,00 €

2.293.467,00 €

46.468.361,00 €
48.223.107,00 €

2026

48.366.864,00 €

2.327.924,00 €

50.694.788,00 €

2027

49.212.312,00 €

2.277.488,00 €

51.489.800,00 €

Exercici

1.901.789,00 €

Quarta.- APORTACIÓ DE LA FLOTA
Per tal d’evitar que puguin resultar compromesos els terminis previstos per a la renovació de la
flota del servei, amb el conseqüent efecte d’envelliment de la flota i d’increment dels riscos per a
l’operativa del servei i/o la seguretat de les persones usuàries, l’AMB ha establert mecanismes per
portar a terme la renovació de part de la flota d’autobusos adscrita al servei mitjançant
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mecanismes externs a aquest Contracte. A tal efecte i amb anterioritat a la data prevista per a la
primera aportació de flota regulada a l’apartat 6.4.1 del PCT, l’AMB adscriurà al servei 21 vehicles
estàndard elèctrics i 26 vehicles estàndard híbrids dièsel-elèctrics, que hauran de ser acceptats pel
contractista, sense perjudici de la seva participació, en els termes que indiqui l’AMB, en la recepció
provisional dels vehicles i altres proves de verificació o gestions relacionades amb el
subministrament dels vehicles que puguin resultar d’aplicació en funció del calendari de provisió
previst.
Com a conseqüència de l’esmentada renovació, el contractista quedarà alliberat de l’obligació de
subministrar 21 vehicles estàndard elèctrics, 24 vehicles estàndard híbrids dièsel-elèctrics i 2
vehicles estàndard low-entry híbrids dièsel-elèctric en ocasió de la primera aportació de flota, així
com de la subscripció dels contractes de finançament corresponents i d’aquelles gestions
associades a l’esmentat subministrament que li indiqui l’AMB. La resta d’obligacions establertes en
aquest Contracte romandran vigents i, molt particularment, l’obligació de garantir l’adequat
manteniment i conservació dels vehicles. Els vehicles aportats per l’AMB en virtut de la present
clàusula revertiran al servei a la finalització del Contracte.
Cinquena.- FORMA DE PAGAMENT.
El pagament es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament conformades pel
Serveis corresponent, en els termes i condicions previstos al Plec de clàusules administratives
particulars.
Les dades que han d’estar en la factura han de ser:

Número d’expedient

902152/19

Unitat Gestora

60 SERVEIS EMT
Documents comptables:

Exercici

Aportació econòmica anual (Ai)

Aportació per tarifació social (Atsi)

2021

220210026886

220210026887

2022

220219000725

220219000726

2023

220219000725

220219000726

2024

220219000725

220219000726

2025

220219000725

220219000726

2026

220219000725

220219000726

2027

220219000728

220219000729

Sisena.- GARANTIA DEFINITIVA.
Per respondre del compliment del present contracte, el contractista ha dipositat a la Tresoreria de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona una garantia definitiva per import de 12.494.188,90 euros i
1.527.928,70. Les garanties seran retornades en les condicions previstes al plec de clàusules
administratives.
Setena.- LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI.
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La realització del contracte es durà a terme als municipis i itineraris fitxats al plec i a les
dependències del contractista en allò que sigui necessari.
Vuitena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.
Seran causes de resolució del contracte les previstes al Plec de clàusules administratives
particulars i en tot cas les previstes legalment.
I per complir aquest contracte administratiu en totes les seves parts, el subscriuen la representació
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.
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