APROVAT

SECRETARIA
Exp: 902318 / 2020
eDoc: 195 /2021

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:

Exercici

Funcional

Orgànica

Econòmica

% IVA

2021

15120

M7010

22706

21

514.224,08€

2022

15120

M7010

22706

21

50.418,27€

2023

15120

M7010

22706

21

155.430,73€
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En el decurs del termini conferit per a la presentació de les ofertes i arran de diverses
preguntes formulades pels possibles licitadors, segons s’exposa en l’informe del Servei de
Projectes i Obres V, s’ha detectat errors en la configuració del Plec de Clàusules
Administratives i en conseqüència, en l’informe de necessitats que fan necessari modificar
ambdós documents. En especial, es constata la necessitat de modificar la solvència
establerta per a participar en aquesta licitació a efectes d’afavorir la competència com també,
la necessitat d’aclarir conceptes.
Atès el contingut de l’informe elaborat pel Servei de Projectes i Obres V, es proposa l’adopció
dels següents acords de conformitat amb les competències delegades a la Junta de Govern
mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019:
RETROTRAURE al moment de l’aprovació de l’expedient de contractació totes les actuacions
portades a terme en relació a la licitació del servei consistent en la Redacció del projecte,
Bàsic i Executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres del complex esportiu de
Riu Sec a Cerdanyola (Fase 1) i en conseqüència, DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la
Junta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 9 de febrer de 2021, donant publicitat
d’aquesta decisió al Perfil del Contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea.
APROVAR novament l’expedient de contractació amb la referència 902318/20 del servei
consistent en la Redacció del projecte, Bàsic i Executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció
de les obres del complex esportiu de Riu Sec a Cerdanyola (Fase 1).
APROVAR conforme el que preveuen els articles 122 i 124 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
figuren com annexos a aquesta resolució i que regiran la contractació del servei descrit, amb
un pressupost màxim de licitació de 720.073,08 euros (Base: 595.101,72 euros més IVA:
124.971,36 euros).
AUTORITZAR la despesa 720.073,08 euros, amb el següent desglossament:
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Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 23/02/2021, l’acord següent:

APROVAT

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 la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni al corresponent pressupost.
CONVOCAR licitació per procediment de concurs de projectes restringit per a l’adjudicació de
l’esmentat servei, d’acord amb el que disposa l’article 183 i següents de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, d'acord
amb l'article 135 de l'esmentada norma legal.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

