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SECRETARIA
Exp: 901648 / 2017
eDoc: 800 /2019

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, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, previ informe favorable de la Comissió Informativa de data 16/05/2019, ha adoptat
en sessió de data 21/05/2019, l’acord següent:
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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 públic de transport col·lectiu
de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el
Barcelonès com ara: Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat,
donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona, donant també cobertura a
les seves connexions amb Barcelona i en conseqüència DEIXAR SENSE EFECTE l’acord
adoptat en data 27 de novembre de 2018 pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, donant publicitat d’aquesta decisió al Perfil de Contractant i al Diari Oficial de la
Unió Europea
APROVAR novament l’expedient de contractació amb la referència 901648-17 del servei
públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres
municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès com ara: Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat
i Sant Feliu de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona que
incorpora les justificacions requerides pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
en resolució de data 3 d’abril de 2019.
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Es proposa al Consell Metropolità l’adopció dels següents acords:
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Per tal de donar compliment a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic de data 3 d’abril de 2019, en relació a l’expedient de licitació del servei públic de
transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del
Baix Llobregat i el Barcelonès com ara: Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu
de Llobregat, donant també cobertura a les seves connexions amb Barcelona, mitjançant la
qual es conclou la necessitat de retrotraure les actuacions portades a terme per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en relació a aquesta licitació de forma que la justificació de la
solvència i dels criteris d’adjudicació fixats al plec s’incorpori a l’inici de l’aprovació de
l’expedient perquè, tal i com estableix la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta
justificació sigui coneguda per tots els interessats a l’aprovació de l’expedient de contractació.
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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 214.939.198,00 euros.
AUTORITZAR la despesa en concepte d’aportació econòmica per la prestació del servei
de 210.313.584,00 € amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària T6010 44110 47915

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 del
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i les bases d’Execució del Pressupost i subordinat
així mateix al crèdit que es consigni als corresponents pressupostos. L’eficàcia d’aquesta
resolució resta condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de 2020.
AUTORITZAR l’aportació per tarifació social de l’AMB a l’operador per un període de
2020-2026 per un import de 4.625.614,00 €, amb càrrec a la corresponent aplicació
pressupostària:

PONS DUAT, Marcel·li (1 de 1)
Secretari General
Data signatura :27/05/2019 14:08:15
HASH:04551696EFF330848ADF9932B3B466983B3766AA

Aplicació Pressupostària T6010 44110 47928
Tarificació social
Any
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Import
21.550.308,00 €
23.871.744,00 €
28.385.772,00 €
33.533.760,00 €
34.286.616,00 €
34.290.240,00 €
34.395.144,00 €
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Any
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

634.644,00 euros

2022

647.337,00 euros

2023

660.284,00 euros

2024

673.490,00 euros

2025

686.960,00 euros

2026

700.699,00 euros

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 del
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i les bases d’Execució del Pressupost i subordinat
així mateix al crèdit que es consigni als corresponents pressupostos. L’eficàcia d’aquesta
resolució resta condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de 2020.
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CONVOCAR 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 en el perfil de
contractant, d'acord amb l'article 135 de l'esmentada norma legal.
DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
I per a que consti, lliuro el present certificat.
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622.200,00 euros
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2020
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