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DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ D’UN ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI DE L’ÀREA
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1665316 BW4EU-U8FK8-HSNV7 E277BC106FDBAEF4BC10050B0D7CF9243FDC72B0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

METROPOLITANA DE BARCELONA, BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA I EL MODEL DE MOBILITAT I TRANSPORT DEL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

A Barcelona, a la data de la signatura digital.

REUNITS
Per una part, el Sr. Ramon Maria Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(en endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona
Franca (08040) de Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 31 de
juliol de 2019 i facultat per a la signatura mitjançant decret de Presidència de data 1 d’agost
de 2019, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre
de 2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del
RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de Bases de Règim Local.
De l’altra part, el Sr. Josep Bohigas Arnau amb DNI núm.
actuant en nom i
representació de la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A
(en endavant Barcelona Regional) amb CIF A60453271 domiciliada al carrer 60, núm. 2527 Edifici Z 2a planta, Sector A, Zona Franca (08040) segons escriptura de poders que
declara no haver-li estat derogats ni disminuïts, davant del Notari del Il·lustre Col·legi de
Notaris de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, sota el núm.255 del seu protocol, en data 9
de febrer de 2016.
Ambdues parts es reconeixen capacitat per a la signatura del present DOCUMENT DE
FORMALITZACIÓ D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI, d’acord amb els següents,

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. La societat Barcelona Regional, de capital íntegrament públic va constituir-se com a
mitjà propi i servei tècnic de l’AMB, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3.3,
dels Estatuts pels quals es regeix aquesta Societat.
Mitjançant resolució de la Junta de Govern de l’AMB, òrgan competent de conformitat amb
les bases de pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt aprovar un encàrrec
al mitjà propi Barcelona Regional, per tal de realitzar els treballs definits a l’informe proposta
que figura a la documentació de l’expedient, de forma plena i eficaç, previs els tràmits
legalment establerts.
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II.- A l’expedient tramitat s’ha considerant el previst en l'article 32 Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
IV.- -L’article 63.6 de la Llei 9/2017, de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que
els encàrrecs a mitjans propis quin import fos superior a 50.000 euros, IVA exclòs haurà
de publicar-se al perfil del contractant. La informació a publicar serà com a mínim el seu
objecte, duració, tarifes aplicables i la identitat del mitjà propi destinatari de l’encàrrec en
el que s’ordenin els encàrrecs per la identitat del mitjà propi. La informació dels encàrrecs
quin import sigui superior a 5.000 euros haurà de publicar-se almenys, trimestralment.

CLÀUSULES

Primera.- Encàrrec
El senyor Josep Bohigas i Arnau en representació de Barcelona Regional resta assabentat
de l’encàrrec formulat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, acordada la seva
aprovació a la sessió de la Junta de Govern
Segona.- Objecte de l’encàrrec
L'objecte de l’encàrrec és la prestació per part de Barcelona Regional dels treballs
necessaris en relació amb el procés d’avaluació ambiental estratègica i el model de
mobilitat i transport del PDU.

Tercera.- Tasques que inclou l’encàrrec.
Tal i com es detalla al document informe-proposta que figura a l’expedient, les tasques en
relació amb el procés d’avaluació ambiental estratègica i el model de mobilitat i transport
del PDU es relacionen a continuació:
Els treballs de desenvolupament a realitzar s’organitzen en dos grans blocs temàtics:
- Medi ambient i energia: inclou estudis de les reserves de serveis tècnics, la
modelització de la inundabilitat de les conques, els àmbits prioritaris de rehabilitació
dels teixits urbans des de l’òptica ambiental i el seguiment dels treballs associats al
Document inicial estratègic i el Document d’abast.
- Mobilitat i infraestructures de transport: inclou estudis sobre el model de mobilitat,
l’avaluació de la mobilitat segons els diversos escenaris, l’estimació de les
externalitats de la mobilitat, l’avaluació del model VML a la primera corona, la xarxa
ferroviària, la xarxa d’altres prestacions de transport públic i l’encaix de les
infraestructures i de les reserves urbanístiques que se’n deriven.
Els treballs de suport se centren en l’anàlisi i la diagnosi ambiental, conjuntament amb el
Servei de redacció del PDU, dels sectors i les reserves de planejament pendents de
desenvolupar més impactants, dins del procés d’avaluació territorial i urbanística del
potencial de creixement i transformació de la planificació vigent.
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Finalment, les tasques de seguiment consisteixen en l’assistència i la participació de l’equip
de BR a reunions de treball, a diverses línies d’estudi que s’estan desenvolupant o es
desenvoluparan en el marc del procés de redacció del PDU. Puntualment també suposarà
algun treball a oficina per recolzar alguns dels punts tractats a les reunions.

Quarta.- Termini
L’encàrrec de gestió de l’esmentat servei s’efectuarà des de la signatura d’aquest document
de formalització fins el 31 de desembre de 2020.

Cinquena.- Tarifes
D’acord amb el que estableix la LCSP, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’aprovar el
quadre de tarifes per a quantificar la compensació econòmica de l’activitat objecte
d’encàrrec. No obstant, mentre això no succeeixi, s’haurà d’analitzar els costos en cadascun
dels encàrrecs. En aquest sentit, la compensació econòmica per a la realització de
l’encàrrec objecte d’anàlisi respondrà al cost real i efectiu del mateix, i és el següent:
621.800 €.
El pagament dels treballs es realitzarà una vegada finalitzats els mateixos i comprovat el
seu contingut a plena satisfacció de la Direcció de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques
Urbanístiques. Es procedirà al pagament a mesura que es lliurin els diferents treballs
encomanats.

Sisena.- Limitacions al mitjà propi en el desenvolupament de l’encàrrec
En el desenvolupament de l’encàrrec i d’acord amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, el mitjà propi tindrà les següents obligacions i
limitacions:

1. L’import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers
no podrà excedir del 50% de la quantia de l’encàrrec.
2. El preu fixat ha d’atendre al cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats
objecte de l’encàrrec. (Art. 32.4 a) 3º LCSP).
3. El mitjà propi personificat, si no ho ha complert en el moment de la signatura
d’aquest document, haurà de publicar a la Plataforma de Contractació corresponent
els següents extrems: (Art 32.7 b) LCSP)
•
•
•

la seva condició de mitjà propi,
respecte de quins poders adjudicadors ostenta aquesta condició
i els sectors d’activitat en els que, trobant-se compresos en el seu
objecte social seria apte per executar les prestacions que vagin a ser
objecte d’encàrrec.

