APROVAT

SECRETARIA
Exp: 900524 / 2019
eDoc: 197 /2020

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, previ informe favorable de la Comissió Informativa de data 20/02/2020, ha adoptat
en sessió de data 25/02/2020, l’acord següent:
En data 13 de novembre de 2019 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha dictat
resolució en relació a l’expedient de la licitació del Servei públic de transport col·lectiu de
viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona. La resolució estima
parcialment el recurs presentat per la qual cosa es fa necessari retrotraure les actuacions
portades a terme per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a aquesta licitació de forma
que l’acreditació de la solvència en cas d’empreses que es presentin en UTE s’ajusti al que
estableix l’article 69 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic i els criteris
d’adjudicació fixats al plec que a criteri del Tribunal impliquen vinculació amb territorialitat
siguin suprimits.
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APROVAR novament l’expedient de contractació amb la referència 900524-19 del Servei
públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de
Barcelona i el subministrament de la flota necessària per a la prestació del servei, que
incorpora els criteris del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en resolució de data
13 de novembre de 2019.
APROVAR així mateix els plecs de clàusules administratives i econòmiques particulars i de
prescripcions tècniques que figuren com annexos a aquest acord i que regiran la contractació
amb un pressupost màxim de licitació de 25.007.352,00 euros.
AUTORITZAR la despesa en concepte d’aportació econòmica per la prestació del servei de
25.007.352,00 euros amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries:
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RETROTRAURE al moment de l’aprovació de l’expedient de contractació totes les actuacions
portades a terme en relació a la licitació del Servei públic de transport col·lectiu de viatgers
entre els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de Servei públic de transport col·lectiu de
viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona DEIXAR SENSE
EFECTE l’acord adoptat en data 30 d’abril de 2019 pel Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, donant publicitat d’aquesta decisió al Perfil de Contractant i al
Diari Oficial de la Unió Europea
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Per tot això es proposa al Consell Metropolità l’adopció dels següents acords:

APROVAT

Aplicació pressupostària T6010 44110 47916
Any
Import
2021
1.730.568,00 €
2022
1.830.048,00 €
2023
2.684.184,00 €
2024
2.808.060,00 €
2025
2.920.368,00 €
2026
2.963.760,00 €
2027
3.340.452,00 €
2028
3.342.420,00 €
Aplicació Pressupostària T6010 44110 47929
Any
Import
2021
394.656,00 €
2022
402.552,00 €
2023
410.604,00 €
2024
418.824,00 €
2025
427.212,00 €
2026
435.768,00 €
2027
444.492,00 €
2028
453.384,00 €

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.
DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.
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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.
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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 2021.

