RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’ EXPEDIENTS DE LICITACIÓ
NÚM. DE EXPEDIENT: 245.2021.011
Jordi Campillo Gámez en representació del Consell d’Administració de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA,

ATÈS
I.-

Que, en data 23 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (“l’ATM”) van subscriure un conveni de col·laboració amb l’objecte d’establir els
mecanismes de col·laboració interinstitucional per a possibilitar la finalització dels treballs
de planificació de la xarxa tramviària unificada, per a promoure la implantació i execució de
la primera i la segona fase de la xarxa tramviària unificada i per a establir les condicions
bàsiques en què s’haurà de gestionar la xarxa tramviària unificada, amb la finalitat
d’acordar les comeses de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ATM (el “Conveni”).

II.- Que, en aplicació del Conveni, es licitaran diversos lots que tindran per objecte contractes
tant d’obres com de subministraments i que seran responsabilitat de BIMSA o de l’ATM
segons correspongui atenent a les seves competències.
III.- Que, en particular, els contractes corresponents als lots 5 a 9 relatius a les OBRES (parades,
resta instal.lacions i sistemes) i als SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS DE LA PRIMERA FASE
DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA
són íntegrament responsabilitat de l’ATM, que és l’òrgan de contractació i l’entitat
responsable de la preparació i adjudicació dels contractes, essent BIMSA únicament
l’encarregada de dur a terme la tramitació dels procediments de licitació corresponents per
compte de l’ATM.
IV.- Que, en particular, atenent a la seva condició d’òrgan de contractació dels contractes dels
lots 5 a 9, l’ATM ha elaborat i aprovat els plecs de condicions particulars i de prescripcions
tècniques i els informes tècnics i jurídics relatius a la justificació i idoneïtat dels contractes
i dels termes de la seva licitació i adjudicació, i ha acreditat l’existència de crèdit necessari
per a poder dur a terme la licitació i adjudicació dels contractes.
V.- Que havent l’ATM dut a terme els tràmits previs previstos a la normativa d’aplicació per tal
d’entendre completat l’expedient de contractació, s’adopta el present acord per tal
d’iniciar la tramitació de la licitació.

RESOLC:
Primer.- Aprovar l’inici de la tramitació del procediment de licitació dels contractes
corresponents als lots 5, 8 i 9 relatius a les OBRES DE PARADES, RESTA D’INSTAL.LACIONS I
SISTEMES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A
LA CIUTAT DE BARCELONA, amb el següent valor estimat determinat per l’ATM:

El valor estimat dels contractes corresponents als lots relatius a la licitació de les obres de
la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona
(lots 5, 8 i 9) és de 10.563.688,80 euros (IVA EXCLOS).
Segon.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert harmonitzat amb varis
criteris d’adjudicació i amb tramitació ordinària.
Tercer.- Ordenar la publicació de la present resolució al DOUE i al Perfil de Contractant i que el
procediment de licitació sigui anunciat en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.

Jordi Campillo Gámez
En representació del Consell d’Administració
Barcelona, a data de signatura electrònica

