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Exp: 901449 / 2018
eDoc: 877 /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, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 21/05/2019, l’acord següent:
Vist l’expedient iniciat per la Direcció de Serveis d’Espai Públic amb l’objectiu de concloure
un acord marc per la contractació dels serveis de disseny i càlcul d’estructures i assistència a
la direcció d’obra en les estructures, i els informes favorables de Secretaria General,
Contractació i Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords,
APROVAR l’expedient per establir els pactes i condicions definidors per procedir a la
conclusió d’un acord marc que regirà les contractacions dels Serveis de disseny i càlcul
d’estructures i assistència a la direcció d’obra en les estructures.
APROVAR conforme el que preveu l’article 122 i 124 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
figuren com annex a aquest acord i que regiran l’acord marc i contractacions que
posteriorment se’n derivin.
CONVOCAR licitació per procediment obert, de conformitat al 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.
I per a que consti, lliuro el present certificat.
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