APROVAT

SECRETARIA
Exp: 900817 / 2019
eDoc: 1061 /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 ha adoptat, en sessió de data 18/06/2019, l’acord següent:
Vist l’expedient iniciat per procedir la contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà
de viatgers al municipi de Cervelló, es proposa al Consell Metropolità l’adopció dels següents
acords:
APROVAR l’expedient de contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers al municipi de Cervelló.
APROVAR així mateix els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que figuren com annexos a aquest acord i que regiran la contractació amb un
pressupost màxim de licitació de 942.976,00 euros.

Aplicació pressupostària T6010 44110 47944
Import
200.616,00 euros
195.192,00 euros
198.744,00 euros
202.824,00 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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AUTORITZAR la despesa de 145.600,00€ amb càrrec a la corresponent aplicació
pressupostària:
Any
2020
2021
2022
2023
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Aplicació pressupostària T6010 44110 47945
Import
36.400,00 euros
36.400,00 euros
36.400,00 euros
36.400,00 euros
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Any
2020
2021
2022
2023

Codi per a validació :X1DTQ-ZF09J-VQ5T8
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/2.

AUTORITZAR la despesa de 797.376,00 € amb càrrec a la corresponent aplicació
pressupostària:

APROVAT

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.
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.
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Codi per a validació :X1DTQ-ZF09J-VQ5T8
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/2.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

