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DILIGÈNCIA DE RECTIFICACIÓ

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

Que amb relació al procediment de licitació relatiu a les “SUBMINISTRAMENTS
I SERVEIS DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA
TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT NÚM. 6:
SUPERESTRUCTURA
ELECTRIFICACIÓ.
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245.2021.012” i dins del termini per a presentar ofertes per part de les empreses
interessades, s’ha detectat una errada material en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars. Concretament a la clàusula 9.1.4 i la clàusula 14,
quan parla de la garantia provisional i la garantia definitiva, a on diu:

“En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.

L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els
certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de
contractació.”

Ha de dir:

“En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.

L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a
la unitat de contractació de l’Autoritat del Transport Metropolità (C/Balmes,
49 (08007) Barcelona) o via e-mail, en cas de constitució electrònica, mitjançant la
bústia de contractacio@atm.cat.”
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I on diu:

“En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
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anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.”

Ha de dir:

“L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar
a la unitat de contractació de l’Autoritat del Transport Metropolità (C/Balmes,
49 (08007) Barcelona) o via e-mail, en cas de constitució electrònica, mitjançant la
bústia de contractacio@atm.cat.”

Una vegada signada la present diligència de rectificació del plec de clàusules
administratives particulars, ORDENO la publicació a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya de la mateixa juntament amb el Plec
de Clàusules Administratives Particulars rectificat.

El que es fa constar, als efectes oportuns.

Pere Torres Grau
Director General de l’ATM

Signat electrònicament
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