
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei de Mobilitat

A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

INICI DE L’EXPEDIENT I TRÀMITS PREPARATORIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU I URBÀ DE VIATGERS DE TERRASSA. 

I.- ANTECEDENTS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

I. L'Ajuntament de Terrassa es titular del servei de transport de viatgers per autobús que s’ha vingut
gestionant de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia mixta, 
per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (en endavant TMESA). El capital de TMESA està 
constituït en el seu 80 % per la societat Corporación Española del Transporte, S.A., integrada en el grup 
AVANZA, i en un 20 % per l'Ajuntament de Terrassa. TMESA es va constituir mitjançant escriptura pública 
el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de 8 de setembre de 1989. 

L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb la formula de gestió 
que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per a la gestió i explotació del 
servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més. 

II. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol del 2009, actuant en virtut de delegació 
d’atribucions del Ple municipal, es va aprovar la pròrroga voluntària del contracte per un període de temps 
comprès entre el dia 19 de setembre de 2009, data de finalització del període inicial, i el dia 31 de 
desembre de 2013, amb la previsió de que durant el transcurs del referit període temporal es coneixerien 
els efectes i la incidència en el servei de mobilitat derivada del perllongament de la línia de ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya i la conseqüent construcció de tres noves estacions en el nucli urbà, i podria 
ser objecte de valoració i eventual revisió la forma de gestió del referit servei. 

III. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va mantenir la forma de gestió indirecta 
del servei, canviant la modalitat de societat d’economia mixta, per la modalitat de concessió. 

IV. Un cop determinada la modalitat de concessió com a forma de prestació indirecta del servei, la Junta de 
Govern Local, en exercici d’atribucions delegades del Ple municipal, i també directament el Ple municipal, 
varen adoptar una sèrie d’acords amb l’objectiu d’adjudicar el contracte de concessió, així com d’altres 
establint la pròrroga del contracte amb TMESA mentre es produïa la dita adjudicació, així com les 
condicions de prestació del servei en els referits períodes de pròrroga, essent la darrera pròrroga 
establerta fins el 31 de desembre de 2018. Concretament s’adoptaren els acords següents: 

a) En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació per 
adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de 
Terrassa. 

b) En sessió de 25 d’octubre de 2013, l’acord de pròrroga del contracte del servei, pel període de temps 
que resultés necessari, fins que el nou gestor es fes càrrec del servei i com a màxim fins el 31 de 
maig de 2014. 

c) En sessió de 9 de maig de 2014, l’acord de nova pròrroga del contracte pel període de temps que 
resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes càrrec, que es va fixar com a màxim el 31 de 
desembre de 2014. 

d) En sessió de 23 de maig de 2014, l’acord d’adjudicació del contracte, que va ser posteriorment 
anul·lat en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en compliment de la Resolució Núm. 
132/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant el recurs especial interposat 
per l’empresa licitadora Corporación Española de Transporte, S.A., que va anul·lar l’adjudicació i va 
obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels 
criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor. 
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e) En sessió de 7 de novembre de 2014, es va aprovar el segon acord d’adjudicació del contracte, el 
qual també va ser posteriorment anul·lat en data en data 20 de febrer de 2015 pel mateix òrgan, en 
aquest cas en compliment de la Resolució núm. 6/2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, davant d’un nou recurs especial interposat per l’empresa licitadora Corporación Española de 
Transporte, S.A, que novament va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per 
tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un 
judici de valor. 

f) En sessió de 3 de desembre de 2014, es va aprovar l’acord de prorrogar el contracte per a la gestió i 
explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent 
entre l’Ajuntament i TMESA, pel període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor i 
adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es fes càrrec del mateix i iniciés la gestió i explotació 
dels servei municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30 de juny de 2015, 
d’acord amb l’establert a l’art 235, lletra a, del ROAS. 

g) En la sessió de 22 de maig de 2015, es va aprovar l’acord de desistiment del procediment 
d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de 
Terrassa, iniciat per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013, davant la constatació 
de l’existència d’una infracció no reparable consistent en la omissió de la publicació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea (en endavant, DOUE) un any abans de l’inici del procediment d’adjudicació la 
informació sobre el nom i dades de l’autoritat competent, el tipus d’adjudicació considerat i els serveis 
i territoris potencialment afectats per l’adjudicació, conforme el que preveu l’article 7.2 del Reglament 
(CE) núm. 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, sobre els serveis públics 
de transport de viatgers per ferrocarril i carretera (en endavant, Reglament (CE) núm. 1370/2007). El 
referit acord plenari va ser objecte de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

El citat acord del Ple també preveia la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei 
municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i 
TMESA, pel període de temps que resultés necessari, fins que un nou gestor es fes càrrec del 
mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2016. 

h) El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre del 2016, va aprovar una nova pròrroga del 
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la 
ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de 
desembre de 2017. 

i) El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va aprovar una nova pròrroga del 
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la 
ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de 
desembre de 2018. 

V. En data 9 d’agost de 2017 es va procedir a la publicació al DOUE de l’anunci d’informació prèvia amb la 
corresponent informació del contracte que es pretén licitar, en virtut del previst a l’article 7, apartat 2, del 
Reglament (CE) núm. 1370/2007. 

VI. En data 8 de juny de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència favorable a 
les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de l’acord municipal de data 22 de maig de 2015 
referit a la lletra g) de l’apartat anterior. 

VII. En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat ha informat sobre la necessitat d’aprovar 
una nova pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic
col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i TMESA fins com a màxim 
el 30 de setembre del 2019, així com a les condicions de prestació del servei durant el període comprés 
entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2019. La referida proposta tècnica va ser dictaminada per la
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Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció dels 
corresponents acords. 

VIII. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, no va aprovar la pròrroga del contracte referida 
amb anterioritat. 

IX. En data 2 de novembre de 2018, la Cap de Planificació i la Directora del Servei de Mobilitat van emetre un 
informe sobre la necessitat d’acordar la continuïtat del contracte, sense interrupcions, fins a l’adjudicació i 
formalització del nou contracte, atès que es tracta de la prestació d’un servei de prestació obligatòria de 
conformitat amb el que preveuen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (en endavant LBRL). En aquest sentit, i en base al referit informe, l’Alcalde va dictar 
el Decret núm. 9060/2018, de data 5 de novembre, disposant que TMESA continuï prestant el servei de 
titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, amb la 
continuïtat i la regularitat acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou contracte, i comenci la seva 
execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a l’aprovació de l’expedient de contractació de la 
concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de 
Terrassa. 

II.- NECESSITAT DEL CONTRACTE 

El 3 de desembre de 2009, va entrar en vigor el Reglament comunitari (CE) 1.370/2007 del Parlament i del 
Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i per carretera, 
que imposa a les autoritats públiques que considerin convenient prestar aquests serveis mitjançant gestió 
indirecta ajustar-se a les normes comunitàries vigents en matèria de contractació pública i als principis 
d'igualtat i transparència, així com que les compensacions concedides per a la correcta execució del contracte 
no siguin excessives. 

L'Ajuntament de Terrassa, en la seva condició de titular del servei, en exercici de les seves competències, 
atenent al volum de la seva població, ha de gestionar i ordenar el servei de transport públic de viatgers de 
conformitat amb el que preveuen els articles 25 i 26 de la LBRL. 

D'acord amb això, aquest Ajuntament ha decidit, mitjançant acord de Ple Municipal de 26 de setembre de
2013, gestionar el servei públic de transport de viatgers per autobús mitjançant un contracte de concessió de 
serveis. 

En l'actualitat, la modalitat de concessió de servei públic es troba expressament prevista per l'article 85.2 de la 
LBRL, que es remet a la legislació bàsica de l'Estat en matèria de contractes públics en relació amb les formes 
en les que es poden prestar els serveis públics. Referent a això, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic preveu el contracte de concessió de serveis (arts. 15 i 284 i següents), el règim 
del qual serà d’aplicació en el present contracte. 

III.- DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA 

De conformitat amb les previsions legals que es detallaran posteriorment dins l’apartat de consideracions 
jurídiques, els serveis tècnics municipals, amb la col·laboració de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU), han elaborat l’informe de necessitat del contracte, l’estudi de viabilitat econòmico- 
financera, la proposta d’estructura de costos de l’activitat com a element base per establir la fórmula de revisió 
de preus a la que estarà subjecte el contracte. 

També ha estat formulada una proposta de consulta preliminar del mercat, a l’objecte d’aconseguir tota aquella 
informació necessària per a la correcta preparació de la licitació. 

IV.- NORMATIVA APLICABLE 

El contracte es regeix per les disposicions i normes de dret comunitari que li siguin d’aplicació; especialment, 
pel Reglament (CE) núm.1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007, sobre 



ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei de Mobilitat

4

serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), pel Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (en endavant, Reial
Decret 55/2017), així com pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya i pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals 
(en endavant, ROAS), la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres (en endavant, 
LOTT), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1.211/1990, de 28 de setembre (en 
endavant, ROTT), el Reglament del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa, aprovat 
per acord de l'Excm. Ajuntament en Ple de 22 de febrer de 1990, les disposicions reglamentàries que resultin 
d’aplicació en cada moment referents a les tarifes pel transport públic de passatgers i la resta de normes de 
dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas. 

V.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

a) Respecte de l’inici de l’expedient i òrgan competent: 

L’article 116.1 de la LCSP prescriu que “La celebració de contractes per part de les Administracions 
Públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que haurà de ser 
publicat al Perfil del Contractant”. 

Així mateix, segons es preveu al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i concretament el seu article
73.1, “els expedients de contractació s’iniciaran per l’òrgan de contractació determinant la necessitat de la 
prestació objecte del contracte, bé per figurar aquesta en plans prèviament aprovats o autoritzats, bé per 
estimar-se singularment necessària”. 

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP, correspon al Ple 
municipal la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes de concessió de serveis 
quan pel seu valor (superior a 6 milions d’euros) o durada (superior a 4 anys) no correspongui a l’Alcalde 
de l’Entitat Local. 

b) Respecte l’aprovació de l’estudi de viabilitat econòmic-financera: 

L’article 285.2 de la LCSP preveu que, en els contractes de concessió de serveis, la tramitació de 
l’expedient anirà precedida de la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat dels mateixos o en el seu 
cas, d’un estudi de viabilitat econòmic - financera. 

De manera que, segons es preveu a la Disposició Addicional Tercera, apartat cinquè, de la LCSP, en els
contractes de concessió d’obres i serveis, l’expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat del 
contracte es tramitarà conjuntament amb l’estudi de viabilitat. 

A aquests efectes, s’ha elaborat un informe en el que es justifica la necessitat i idoneïtat del contracte 
emès pel Servei de Mobilitat en data 4 de gener de 2019 i un estudi de viabilitat econòmic-financera lliurat 
per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i el Centre d’Innovació del 
Transport (CENIT) en data 10 de desembre de 2018, en el que es justifica el model econòmic financer del 
nou contracte i, altre estudi, també elaborat per les mateixes entitats, en el que s’inclou l’anàlisi de 
sensibilitat i transferència del risc operacional sobre determinades variables considerades com a decisives 

D’acord amb el que preveu l’article 247.3 de la LCSP, en relació a l’article 297 de la LCSP, caldrà 
sotmetre l’estudi de viabilitat a informació pública pel termini d’un mes. 

c) Respecte de la consulta preliminar del mercat: 

L’article 115 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran realitzar estudis de mercat i
dirigir consultes als operadors econòmics que estiguin actius en el mateix amb la finalitat de preparar 
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correctament la licitació i informar als citats operadors econòmics sobre els seus plans i dels requisits que 
s’exigiran per a concórrer al procediment. 

Per això, els òrgans de contractació es podran valdre de l’assessorament de tercers, que podran ser 
experts o autoritats independents, col·legis professionals, o, fins i tot, amb caràcter excepcional, 
operadors econòmics actius al mercat. 

Per tant, vista la consulta preliminar al mercat elaborada pels serveis tècnics municipals i que consta a 
l’expedient, es constata que el principal objectiu de la mateixa és obtenir informació dels operadors que 
vulguin participar en la mateixa, en relació als serveis de transport, així com explorar el mercat per tal 
d’obtenir la informació necessària sobre els serveis que es pretenen licitar, essent aquests el contracte de 
concessió de serveis públics de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa, el qual es 
configura a través d'una societat concessionària d’objecte únic de nova creació encarregada de gestionar 
el servei assumint el risc operacional. 

Es tracta per tant d’una consulta preliminar al mercat que té per finalitat la preparació de la licitació 
d’aquest servei públic, de caràcter obligatori, de conformitat amb allò establert en els articles 25.2 ll) i 26.1 
d) de la LBRL, i la qual permetrà constatar l’interès del mercat, preparar correctament la mateixa, els 
requisits i les prestacions a exigir en els corresponents Plecs. 

De conformitat amb el què estableix al precepte esmentat, la publicació de l’anunci de Consulta preliminar 
al mercat s’efectuarà al perfil del contractant ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya. 

d) Respecte de la procedència de la revisió de preus en el contracte i aprovació de l’estructura de 
costos: 

Segons l’establert en l’article 103.2 en relació amb l’article 103.6 de la LCSP, atès que no s’ha aprovat 
una formula tipus aplicable pel contracte de concessió de transport que es pretén licitar, l’òrgan de 
contractació podrà establir la fórmula de revisió aplicable, de conformitat amb les previsions de la Reial 
Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel què desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de 
l’economia espanyola. 

Al respecte, en aplicació del previst a l’ article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, i l’article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel què desenvolupa la Llei 2/2015, 
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, i per tal de poder establir la referida revisió 
periòdica i predeterminada, en data 30 d’octubre de 2018, s’ha requerit a cinc operadors econòmics que
hagin estat contractistes de serveis de transports amb característiques similars a les que aquí es pretenen 
licitar, l’elaboració d’una proposta d’estructura de costos de l’activitat. 

Transcorregut el termini per la presentació de les propostes per part dels operadors econòmics, s’ha rebut 
resposta de les empreses MOVENTIA, AVANZA, i SOLER I SAURET, aportant totes aquestes la proposta 
d’estructura de costos de contractes de concessió de transports d’objecte similar al què pretén licitar 
l’Ajuntament de Terrassa. 

Analitzades les diferents estructures de costos aportades pels tres operadors econòmics, l’estructura de 
costos proposada per l’Ajuntament de Terrassa, així com la procedència de la revisió de preus en el 
contracte ha quedat constatada a l’Informe emès pel Servei de Mobilitat en data 30 de novembre de 2018, 
que s’acompanya a l’expedient. 

De conformitat amb el què es preveu a l’article 103 de la LCSP i l’article 9.7 apartat c) del Reial Decret 
55/2017, de 3 de febrer, pel què desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de 
l’economia espanyola, l’estructura de costos elaborada per l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de 
licitar el contracte de concessió de transport públic, s’ha de sotmetre a un tràmit d’exposició pública per un 
termini de 20 hàbils des de la seva publicació, als efectes que aquesta se sotmeti a l’informe preceptiu 
valoratiu que ha d’emetre la Junta Consultiva de Catalunya. 
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e) Respecte la preceptiva avaluació de la sostenibilitat financera del contracte per l’Oficina Nacional 
d’Avaluació: 

L’article 333.3 de la LCSP estableix que, amb caràcter previ a la licitació dels contractes de concessió de 
serveis a celebrar per les Corporacions Locals, la Oficina Nacional d’Avaluació evacuarà informe 
preceptiu en els següents casos: a) Quan es realitzin aportacions públiques a l’explotació de la concessió, 
així com qualsevol mesura de suport al finançament del concessionari, i b) En les concessions de serveis 
o obres quan la tarifa sigui assumida total o parcialment pel poder adjudicador concedent, quan l’import 
de les obres o les despeses de primer establiment superin un milió d’euros. 

L’Estudi de viabilitat econòmic - financera que ha estat elaborat, s’articula sobre la modalitat contractual 
de concessió de serveis, amb l’especificitat de transferència total del risc operacional i propietat dels 
mitjans privada, que comporta que l’operador és qui assumeix el risc operacional del servei, oferta i 
demanda, així com la propietat econòmica dels vehicles, però també preveu una aportació de 
l’Ajuntament, entesa com aportació màxima, i susceptible de ser millorada a la baixa en el procés de 
licitació, que es correspon a un import anual el qual és funció i inclou les consideracions establertes de 
despeses, ingressos, inversions i finançament, fiscalitat, períodes mitjos de cobrament i pagament, revisió 
de preus i rendibilitat mínima exigida de mercat per al cas esperat. La dita previsió d’aportació va 
augmentant tendencialment any a any, a excepció dels tres últims, on el ritme d’inversió en renovació de 
vehicles disminueix o és nul. La sostenibilitat financera de les creixents aportacions projectades en el 
període concessional requerirà que l’Ajuntament adopti mesures adients per tal de cobrir l’augment de 
consignació necessària mitjançant majors ingressos de caire general (per augment d’ordenances fiscals o 
evolutius dins els marges de la regla de la despesa), amb ajustos del propi servei d’autobusos (per 
augment de tarifes) o amb una reducció de despeses de serveis municipals. 

Per tant, atesa la configuració del present contracte, en el que es preveu una aportació municipal pel
manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió, la qual no implicarà en cap cas la manca de 
transferència del risc operacional, procedeix la remissió de l’estudi de viabilitat econòmic-financera a la 
Oficina Nacional d’Avaluació, juntament amb l’anàlisi de sensibilitat sobre determinades variables 
considerades com a decisives, que acredita la transferència del risc operacional i el fet que l’operador no 
té garantida la recuperació de les inversions o despeses efectuades a qualsevol escenari. 

Atenent tot el que ha estat exposat anteriorment, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les atribucions que 
té legalment atribuïdes proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S : 

PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de 
transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa, i ACORDAR la seva publicació al Perfil del
Contractant. 

SEGON.- APROVAR l’Informe de necessitat del referit contracte, així com l’Estudi de viabilitat econòmic 
financera, i sotmetre el mateix a informació pública pel termini d’un mes, amb la indicació que l’aprovació 
esdevindrà definitiva en cas que no es presenti cap al·legació en el referit període. 

TERCER.- APROVAR la realització de la Consulta Preliminar al Mercat, conforme la proposta que 
s’acompanya en l’expedient, dirigida als operadors econòmics que desenvolupin l’activitat objecte del 
contracte, d’acord amb les previsions de l’article 115 i següents de la LCSP, i ORDENAR la seva publicació al 
Perfil del Contractant als efectes de donar tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils. 

QUART.- APROVAR l’informe justificatiu de procedència de la revisió de preus del contracte i la proposta 
d’estructura de costos que ha estat elaborada prèvia sol·licitud, ratificada en aquest acte, de l’estructura de 
costos a diversos operadors econòmics; PUBLICAR l’estructura de costos de l’activitat adoptada al perfil del 
contractant, i SOTMETRE la mateixa al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils, amb la 
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indicació que l’aprovació de la mateixa esdevindrà definitiva en cas que no es presenti cap al·legació en el 
referit període, moment en que es procedirà a la sol·licitud a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de Catalunya de l’emissió de l’informe preceptiu valoratiu de la mateixa. 

CINQUÈ.- ACORDAR la remissió de l’estudi de viabilitat econòmic–financera del contracte, així com l’anàlisi 
de sensibilitat sobre determinades variables considerades com a decisives que acredita la transferència del 
risc operacional i el fet que l’operador no té garantida la recuperació de les inversions o despeses efectuades a 
qualsevol escenari, a la Oficina Nacional d’Avaluació per a la seva consideració i emissió d’informe preceptiu, 
conforme el previst a l’article 333 de la LCSP. 

SISÈ.- FACULTAR indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President i al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació 
Urbanística i Territori, per tal que puguin signar qualsevol document, inclosos els de sol·licitud dels informes a 
la Junta de Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya i a l’Oficina Nacional d’Avaluació, així com 
les facultats d’esmena i/o rectificació no substancials, que sigui necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
acords. 

No obstant, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més oportú. 

Terrassa, 8 de gener de 2019. 

Alfredo Vega López 
Alcalde 


