APROVAT

SECRETARIA
Exp: 901181 / 2019
eDoc: 92 /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 23/01/2020, ha adoptat
en sessió de data 28/01/2020, l’acord següent:
En data 15 de gener de 2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha dictat
resolució en relació al recurs interposat per TRANSPORTES IRANZO SA, contra els plecs
aportats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per regir la licitació de les obres de clausura
de l’abocador de Vall de Joan, al terme municipal de Begues, amb número d’expedient
N-2019-332.
El tribunal estima el recurs presentat en el sentit d’entendre que tractant-se d’un contracte
d’obres és necessari un projecte executiu i que aquesta mancança, tot i el criteri tècnic de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de que amb la documentació licitada podia perfectament
executar-se l’obra, suposa la invalidesa de la licitació.
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2020: 13.822.725,93 euros
2021: 6.911.362,94 euros

DONAR TRASLLAT als serveis tècnics perquè tramitin la preparació i aprovació del projecte
executiu d’obres necessari per poder procedir novament a una licitació.
NOTIFICAR aquest acord als interessats del procediment.
PUBLICAR aquest acord al Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil de contractant.
DONAR COMPTE d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a fi de
donar coneixement de les actuacions realitzades per tal d’executar la seva resolució número
11/2020 (recurs N-2019-332) de 15 de gener de 2020.
I per a que consti, lliuro el present certificat.
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Codi per a validació :YLO0U-PEWAH-ZMXC7
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

DEIXAR SENSE EFECTE la licitació relativa a les obres de clausura de l’abocador de Vall de
Joan, al terme municipal de Begues, expedient 901181/19.
DONAR DE BAIXA la despesa de 20.734.088,87 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària A3000 16220 62109, amb el següent desglossament:

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

En compliment de la citada resolució es proposa al Consell Metropolità l’adopció dels
següents acords,

