APROVAT

SECRETARIA
Exp: 901618 / 2020
eDoc: 775 /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:
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 22/07/2021, ha adoptat
en sessió data 27/07/2021, l’acord següent:
Mitjançant Resolució 185/2021 de data 16 de juny, el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP) ha resolt el recurs especial en matèria de contractació presentat per
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SAL (TUSGSAL) contra els plecs
reguladors de la licitació del Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis.
La citada resolució estima parcialment el recurs presentat, establint la necessitat d’una major
determinació i claredat en els aspectes a valorar i la forma en què es valoraran. Així mateix,
estableix la retroacció de les actuacions al moment de la configuració i redacció dels plecs per tal
d’adequar-los seguint els extrems fixats a la citada resolució.

DONAR DE BAIXA la despesa de 160.634.964,00 euros amb el següent desglossament:
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2021
2022
2023

5.615.364,00 €
17.522.544,00 €
22.723.224,00 €
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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 urbà de viatgers
entre l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis, i, en conseqüència
DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de data 22 de desembre de 2020 d’aprovació de l’expedient
de contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l’Hospitalet de
Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis.
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Per tot això, i en compliment de la Resolució 185/2021 del TCCSP es proposa al Consell
Metropolità l’adopció dels següents acords:

APROVAT

2024

23.252.532,00 €

2025

24.170.952,00 €

2026

24.382.272,00 €

2027

24.227.988,00 €

2028

16.221.684,00 €
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Any

Import

2021

111.720,00 €

2022

340.944,00 €

2023

347.760,00 €

2024

354.720,00 €

2025

361.812,00 €

2026

369.048,00 €

2027

376.428,00 €

2028

255.972,00 €

DONAR TRASLLAT al Servei Gestor per tal de complir amb els requisits fixats a la resolució
del TCCSP 185/2021 i adeqüi els plecs per tal de poder prosseguir amb la licitació.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.
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DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, a
l’Autoritat Catalana de la Competència i al Servei d’Intervenció.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

PUBLICAR aquest acord al perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea.

