Exp.900817/19
Doc.:1839/19-acv

D'una BANDA el senyor RAMON TORRA I XICOY, Gerent de l’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA, en ús de les competències delegades per resolució de Presidència de 01
d’agost de 2019 i en execució de l’acord del Consell Metropolità d'aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona de data 26 de novembre de 2019, assistit pel secretari general d'aquesta Entitat,
senyor MARCEL·LÍ PONS DUAT, per donar fe.
De l'altra part, el senyor JOAN SOLER MOLL, que s’identifica amb el seu DNI, actuant en nom
i representació de l’empresa SOLER I SAURET S.A. (CIF A08161481) domiciliada a Ctra.
Laureà Miró 426, 08980 Sant Feliu de Llobregat, segons poders que resulten de les dades que
consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) 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 29
d’octubre de 2019, es va proposar com adjudicatària del procediment obert realitzat per a la
contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi de Cervelló a
l’empresa SOLER I SAURET S.A i es va requerir 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 proposada com adjudicatària va presentar la
documentació requerida i va constituir la garantia definitiva, mitjançant acord de data 26 de
novembre de 2019, del Consell Metropolità, es va aprovar l’adjudicació del contracte, a favor
de l’empresa SOLER I SAURET S.A., per un import de 812.068,00 euros.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.
El senyor JOAN SOLER MOLL , en nom i representació de l'empresa SOLER I SAURET SA,
accepta l'adjudicació del servei descrit i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les clàusules
del present contracte i les establertes als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives particulars amb codi de validació 8L1HH-CGFB6-7P3BL i IAPPK-FPSHEV7GY1, respectivament, documents contractuals que accepta plenament i en deixa constància
signant en aquest acte la seva conformitat, que s’incorporen com annexos a aquest contracte.
Així mateix, l’adjudicatari es compromet a executar el contracte d’acord amb la seva oferta en
tots aquells aspectes acceptats per l’òrgan de contractació.
Segona.- TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGA.
El contracte tindrà una durada de 4 anys a comptar des de l’inici del servei.
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El contracte tindrà la possibilitat de pròrroga per una única vegada per un període màxim de
2 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.
Tercera.- PREU.
L’import dels treballs objecte del present contracte 812.068,00 euros.
Quarta.- FORMA DE PAGAMENT.
L'AMB, previ compliment dels requeriments expressats a la clàusula 16 del Plec de Condicions
tècniques, lliurarà a l’empresa adjudicatària del servei pagaments mensuals a compte per un
import igual a la dotzena part del 95% de l’aportació anual que es prevegi (Ai), amb excepció
de la aportació econòmica per tarifació social (Atsi) que es pagarà conforme a l’establert a la
clàusula 19 del Plec de Condicions Tècniques.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import Ai final,
liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa adjudicatària a l'AMB si les
quantitats avançades fossin superiors a l’import Ai previst, o de l'AMB a l’empresa adjudicatària
en cas contrari.
Número d’expedient
Unitat Gestora
Document comptable
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Cinquena.- 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 40.603,40 euros; La
garantia serà retornada en les condicions previstes al plec de clàusules administratives.
Sisena.- LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI.
La realització del contracte es durà a terme als municipis de i itineraris fixats al plec i a les
dependències del contractista en allò que sigui necessari.
Setena.- 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 la seva totalitat, el subscriuen la representació
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.
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