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SECRETARIA
Exp: 901648 / 2017
eDoc: 377 /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 22/04/2021, ha adoptat
en sessió data 27/04/2021, l’acord següent:
Mitjançant acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 3 d’abril
de 2020, s’aprova l’expedient per procedir a la contractació del servei públic de transport
col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis.
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Destaca la proposta en relació als Equips i sistemes embarcats proposats, ja que
es descriuen de manera molt adient la totalitat de sistemes des del punt de vista
tècnic i operatiu i la proposta s’adequa al servei objecte de licitació.
També destaca la Programació del servei, que s’ha considerat molt adient atès
que s’han justificat detalladament tots els aspectes que configuren els paràmetres
bàsics del servei (temps de recorregut, velocitat comercial, hores útils) així com
l’assignació a les línies del personal de conducció i vehicles, tant des del punt de
vista del nombre i mida per atendre la demanda de cada línia, adequar-se a la
circulació al llarg de l’itinerari i a les parades com atenent a la seva font d’energia
per tal de minimitzar les emissions contaminants, especialment en trames
urbanes. El total d’aspectes valorats en aquest subcriteri configuren una proposta
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 5 de febrer de 2021
i en compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de contractes del Sector Públic,
mitjançant acord del Consell Metropolità de data 23 de febrer de 2021, es van classificar
les proposicions de les empreses admeses, establint com a millor l’oferta presentada per
UTE: EMPRESA MONFORTE, S.A.U.; CASTROMIL, S.A.U; LA HISPANO IGUALADINA,
S.L.; ALCALABUS, S.L; AUTOCARES JULIÀ, S.L.U.; JULIÀ TRAVEL, S.L.U; MONBUS
URBANOS, S.A.; AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A , les característiques principals
de la qual es poden resumir en els següents punts:
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Durant el termini de presentació d’ofertes es reben proposicions de quatre empreses:
OLIVERAS, S.L.; VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L.; UTE: MARFINA BUS, S.A. (50 per cent
de participació) i TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S.L. (50 per cent de participació); i
UTE: EMPRESA MONFORTE, S.A.U. (20 per cent de participació), CASTROMIL, S.A.U. (20 per
cent de participació), LA HISPANO IGUALADINA, S.L. (1 per cent de participació), ALCALABUS,
S.L. (19 per cent de participació), AUTOCARES JULIÀ, S.L.U (15 per cent de participació),
JULIÀ TRAVEL, S.L.U. (15 per cent de participació), MONBUS URBANOS, S.A. (5 per cent de
participació), AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A. (5 per cent de participació), les quals
van ser admeses a la licitació.
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consistent, detallada i exacta de la programació del servei per als diferents
períodes considerats.
Els Ajustos proposats al servei base, s’han considerat molt adients. La proposta
concreta i justifica les millores proposades als horaris del servei base establert al
Projecte de Servei (Annex 1 del PPTE). S’han proposat tres blocs d’ajustos
-enfocats a millorar la freqüència combinada entre línies, ajustar la demanda
segons tipus de dia o hora i millorar els horaris en punts singulars.

Complerts per l’empresa millor classificada els requeriments de conformitat amb el que
estableix l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en ús de les competències
delegades a aquesta Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència d’1 d’agost de 2019,
es proposa l’adopció dels següents acords:
APROVAR l'adjudicació del contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre
Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis, a favor de la UTE: EMPRESA MONFORTE,
S.A.U.; CASTROMIL, S.A.U; LA HISPANO IGUALADINA, S.L.; ALCALABUS, S.L;
AUTOCARES JULIÀ, S.L.U.; JULIÀ TRAVEL, S.L.U; MONBUS URBANOS, S.A.;
AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A, en base al motiu exposat a la part expositiva
d’aquest acord, per un import de 159.407.553,00 euros.

Aplicació pressupostària

T6010 44110 47928

T6010 44110 47915

Exercici 2021: 264.444,00 euros

Exercici 2021: 5.501.256,00 euros

Exercici 2022: 647.340,00 euros

Exercici 2022: 15.145.680,00 euros

Exercici 2023: 660.288,00 euros

Exercici 2023: 21.604.020,00 euros

Exercici 2024: 673.500,00 euros

Exercici 2024:23.261.568,00 euros

Exercici 2025: 686.976,00 euros

Exercici 2025: 23.886.960,00 euros

Exercici 2026: 700.716,00 euros

Exercici 2026: 24.534.864,00 euros

Exercici 2027: 714.732,00 euros

Exercici 2027: 25.491.828,00 euros

Exercici 2028: 378.069,00 euros

Exercici 2028: 15.255.312,00 euros

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 als corresponents
pressupostos.
REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 5 dies següents al dia en que
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DISPOSAR la despesa de 159.407.553,00 euros, amb el següent desglossament:

APROVAT

es compleixin 15 dies hàbils des de la remissió d’aquesta notificació; facultant el Gerent de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquesta formalització.
NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, a les altres empreses participants a
la licitació posant l’expedient a la seva disposició.
PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de Contractant, en
compliment del que disposen els articles 151 i 154 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
PUBLICAR la formalització del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea, de conformitat al
que disposa l’article 154 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.

