Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 31 de gener de 2019, va adoptar el següent acord “per majoria absoluta”:

ANTECEDENTS:
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de data 26 de gener de 2007 va adjudicar el contracte de
gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de transport
urbà de viatgers de Rubí, a l’empresa CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.A. amb
NIF número A79072823, per un termini de deu anys prorrogables per dues anualitats més.
El contracte es va formalitzar en data 26 de febrer de 2007 i com a data d’inici de la prestació del
servei es va fixar el dia 1 de març de 2007.
Aquest contracte ha estat modificat en diverses ocasions en les dates i amb l’objecte i els imports
que s’assenyalen a continuació:


Primeres modificacions: Aprovades per acord del Ple municipal de data 20 de juny de 2013.
L’objecte de les modificacions era: “implantació nova xarxa març de 2009”, “canvis i millores a la
xarxa de transport públic 2010”, “servei de transport a l’IES JV Foix”, “canvis en títols de transport
amb bonificació”, i “implantació servei llançadora estació FGC Sant Muç”. El cost total d’aquestes
modificacions ascendia a 1.813.436,57€, que suposava un percentatge de modificacions de
l’11,71% sobre l’import total de la concessió en els deu anys de durada inicial prevista.



Segona modificació: Aprovada per acord del Ple municipal de data 24 de juliol de 2014. L’objecte
de la modificació era el canvi de recorregut de la Línia 2. Sense cost.



Tercera modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 4 de maig de 2015. L’objecte
d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la Línia 7. El cost d’aquesta modificació
ascendia a 1000.-€ en concepte d’instal·lació de 2 nous pals de parada i 368,30€ / anuals en
concepte d’increment quilomètric. L’increment total de dèficit en els 10 anys d’explotació és del
0,0047% sobre l’import total del contracte.



Quarta modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 22 de desembre de 2015.
L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la línia 2, sense cost.



Cinquena modificació: Aprovada per acord del Ple municipal de data 27 d’octubre de 2016.
L’objecte d’aquesta modificació era el canvi de les cobertures de la Línia 7 FGC-Sant Muç-Can
Solà, que passa de 5 a 32 expedicions diàries. Aquesta modificació implica un increment de la
despesa fins a la finalització del contracte de 317.954,19€.
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Sisena modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 20 de juliol de 2017. L’objecte
d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de les línies 1, 5 i 6 com a conseqüència de la
implantació de l’illa de vianants.



Setena modificació: Aprovada per acord de Ple municipal de data 19 de juliol de 2018. L’objecte
d’aquesta modificació era el canvi de recorregut de la línia 2 sotmès a condició suspensiva relativa
a l’execució i el pagament de les obres per part de l’empresa STUDIO 84 SL amb NIF número
B28866317.
Vist que a la clàusula 1.3 del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques per a
l’adjudicació en règim de gestió interessada del servei urbà de transport de viatgers de Rubí, es
preveu expressament que:
“1.3 TERMINI DEL CONTRACTE. El termini de la gestió interessada serà de deu anys, a
comptar des de la data d’inici de la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària. A
l’acabament de l’esmentat termini es podrà concedir una pròrroga de dos anys, una única vegada,
a sol·licitud de l’adjudicatari, d’acord amb l’establert a la clàusula 1.19 d’aquest plec de
condicions.
L’empresa operadora està obligada, si l’Ajuntament de Rubí així ho estima oportú, a prestar el
servei durant un període màxim de sis mesos addicionals a la data d’acabament del contracte o
de la pròrroga corresponent”.
Atès que per acord del Ple municipal de data 14 de juliol de 2016 es va aprovar la pròrroga del
contracte de gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de
transport urbà de viatgers de Rubí, per un termini de 2 anys , des de l’1 de març de 2017 i fins el
28 de febrer de 2019.
Vist que en tractar-se d’una concessió de gestió del servei públic de transport urbà del municipi
que es regula per les disposicions del Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril
i carretera i pel que es deroguen els Reglaments (CEE) 1191/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, en
data 18 de desembre de 2017 es va enviar al DOUE l’anunci previ de la nova licitació per a la
seva publicació.
Vist que consta donat d’alta un expedient previ de revisió de plecs i documentació tècnica,
expedient 47/2018/EPPT per a iniciar la licitació del nou contracte de transport urbà però que no
es preveu poder tenir adjudicat i formalitzat el nou contracte en data 28 de febrer de 2019, abans
de la finalització de la vigència del que actualment es troba en vigor.
Atès que el servei de transport de viatgers és un servei obligatori en poblacions de més de 50.000
habitants que cal continuar prestant tal i com senyala el tècnic de Mobilitat en el seu informe de
data 11 de desembre de 2018, d’acord amb el previst a l’article 26.1 d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Atès que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya va
emetre l’informe 7/2005, de 4 d’octubre, pel qual es conclou que, en aplicació de l’article 235 a)
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de
les entitats locals (ROAS), es preveu que en cas d’extinció normal del contracte, el contractista
haurà de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
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Vist l’informe emès en data 11 de desembre de 2018 pel tècnic de Mobilitat pel qual s’informa
favorablement que l’empresa CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.A. amb NIF
número A79072823 continuï prestant el servei a partir del 28 de febrer de 2019, durant un període
addicional de sis mesos d’acord amb l’establert a la clàusula 1.3 del plec de condicions
administratives.
Vist l’informe tècnic de reserva de crèdit emès en la mateixa data 11 de desembre de 2018 pel
tècnic del servei de Mobilitat i el document comptable AD que justifica l’existència de crèdit
suficient.
Vist també l’informe jurídic de contractació emès per la TAG del servei en data 15 de gener de
2019 i la nota de conformitat de secretaria de data 16 de gener de 2019.
Vista la proposta de la directora de l’Àrea de Serveis Centrals i el regidor delegat de l’Àrea de
Serveis Centrals de data 21 de gener de 2019.
Atès que les facultats per aquesta contractació les té el Ple Municipal,
Per tot això,

S’ACORDA:

Primer.- Ordenar que l’empresa CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE S.A. amb NIF
número A79072823, adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics en règim de gestió
interessada relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers de Rubí, continuï prestant el
servei durant un període màxim de sis mesos addicionals a la data d’acabament del la pròrroga
actual, durant el període 1 de març de 2019 a 31 d’agost de 2019, de conformitat amb el
previst a la clàusula 1.3 del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques per a
l’adjudicació en règim de gestió interessada del servei urbà de transport de viatgers de Rubí,
l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis de les entitats locals (ROAS) i els informes tècnics i jurídics que consten a
l’expedient de contractació.
Segon.- Disposar que durant el període esmentat (1 de març de 2019 a 31 d’agost de 2019)
seran d’aplicació les condicions contractuals procedents d’acord amb el plec regulador d’aquest
contracte.
Tercer.- Aprovar l’autorització de despesa per import 1.033.999,99€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària núm. 4U050 4411B 47900 i, conseqüentment, el trasllat d’aquesta resolució a la
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Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva del document comptable en fase
prèvia núm. 920190000173.
Quart.- Publicar al Perfil del Contractant aquest acord pel qual s’aprova que l’empresa
adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al
servei municipal de transport urbà de viatgers de Rubí, CORPORACION ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE S.A. amb NIF número A79072823, continuï prestant el servei de transport urbà,
durant el període 1 de març de 2019 a 31 d’agost de 2019.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als serveis municipals interessats en aquesta contractació i
notificar aquest acord a l’empresa concessionària, CORPORACION ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE S.A.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

06/02/2019 13:59:34

01/02/2019 14:14:20
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