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Assumpte: Proposta d’acord 

 
 

PROPOSTA SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 
URBÀ I PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS. (Exp. 19530/2022) 
   
El servei de transport urbà col·lectiu en autobús és de competència municipal i de prestació 
obligatòria per als municipis amb població superior a 50.000 habitants segons allò establert a 
l’article 26.1.d) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
Des de l’any 1982, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presta un servei públic de transport 
col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la mobilitat dins del seu municipi.  
 
El Ple Municipal, en sessió de 15 d’octubre de 1982, va resoldre el concurs públic per 
l’adjudicació de l’explotació de tres línies de Servi de Transport Urbà amb autobús a favor de 
l’empresa SOCIEDAD ANÒNIMA RENOM BUS (SARBUS). Actualment, l’empresa s’anomena 
MARFINA BUS S.A, amb número de CIF: A 08413031, i opera sota el nom de la seva divisió de 
mobilitat col·lectiva amb el nom MOVENTIS. 
 
La posada en funcionament del servei per part de l’operador va tenir lloc en data 30 de 
novembre de 1982.  
 
Inicialment, la concessió del transport urbà comptava amb 3 línies de servei, ampliables i 
modificables, amb un cost anual d’explotació de 17.662.889 pessetes, per un període inicial d’1 
any prorrogable per tàcita reconducció i quinquennis successius fins a un màxim de 25 anys, 
en la modalitat de concessió administrativa. Per tant, la posada en funcionament de la 
concessió per part de SARBUS va tenir lloc den data 30 de novembre de 1982 i en 
conseqüència la primera anualitat de vigència es va situar a 30 de novembre de 1983, 
començant a partir d’aquell moment l’operativa de les pròrrogues quinquennals fins a un límit 
acumulat de 25 anys.  
 
El Ple Municipal, en sessió de 20 de novembre de 2003, aprovà el Pla Tècnic de Millores i 
Inversions presentat per MOVENTIS pel període 2002 a 2017 amb una inversió total de 
4.128.900 d’euros necessari per donar resposta als nivells de qualitat i suficiència del servei 
així com per l’adequació a l’increment de demanda potencial derivada del creixement urbanístic 
amb nous assentaments residencials i dotació de nous equipaments públics amb la 
corresponent incidència de major nombre d’usuaris així com de perllongació i/o creació de 
noves línies. L’aprovació del Pla, amb dictamen jurídic sobre la viabilitat segons el marc legal 
de pròrroga de la concessió per tal mantenir l’equilibri econòmic-financer de l’explotació en els 
termes establerts en els articles 126.2.b) i 127.2.2n.a) del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals, de 17 de juny de 1955, i clàusula i 3.3.2) del plec de condicions 
econòmic-administratives base de la concessió , suposa aprovar una pròrroga de 10 anys, amb 
efectes des del 30 de novembre de 2007 fins al 30 de novembre de 2017. 
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El Ple municipal, en data 20 de novembre de 2017, va aprovar la proposta de rectificació 
d’errada material numèrica en la data de finalització de la pròrroga desenal que s’havia d’iniciar 
el 30 d’octubre de 2008 enlloc del 30 de novembre de 2007 i la projecció de la mateixa fins el 
30 de novembre de 2018 enlloc de l’any 2017.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia DEC/6014/2018 de 27 de desembre de 2018, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès va dur a terme l’aprovació de la continuïtat forçosa en la prestació del servei 
de transport col·lectiu urbà per l’actual concessionari MARFINA BUS S.A., amb les mateixes 
condicions fixades al contracte, d’acord amb allò establert a l’article 235 a) de Decret 179/1995, 
de 13 de juny pel quals s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals 
(ROAS), i de conformitat amb l’article 39.3 de la Lleu 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb efectes des del dia 1 de desembre 
de 2018, data en que finalitzà la concessió i fins que el nou adjudicatari resultant del procés de 
licitació a tramitar per l’AMB es faci càrrec del nou contracte del servei de transport col·lectiu 
urbà. Addicionalment, també es resolgué assumir el compromís de dotar els següents exercicis 
amb consignació pressupostària suficient i adequada per fer front a la despesa. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té atribuïda, entre d’altres, la competència sobre els 
serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorren íntegrament pels municipis 
del seu àmbit territorial, entre els quals figura Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb l’article 
14.B apartat a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya, i sens perjudici de la continuïtat de gestió per 
part dels ajuntaments fins el termini de vigència de les concessions que es trobessin vigents en 
el moment de creació de l’AMB.  
 
El Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i d’acord amb les directives de l’AMB, en el 
període de transitorietat des de la finalització de la concessió i fins que l’AMB no resolgui la 
nova licitació del servei de transport públic urbà, per procediment obert harmonitzat segons el 
text refós de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic aprovat, és a dir 
fins a l’inici de l’activitat del nou adjudicatari que resulti de la licitació que farà l’AMB, ha 
d’aprovar una continuïtat forçosa de l’actual concessió. Durant aquest període transitori el cost 
de la prolongació de l’actual prestació del servei serà assumit íntegrament per l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès.  
 
Pel que fa a l’article 235.a) del Decret 179/1995 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals (ROAS), cal assenyalar que s’estableix l’obligació del contractista a continuar amb la 
prestació, quan determina que: “Sens perjudici de les obligacions específiques que s'estipulin en 
el contracte, són obligacions del contractista: a) Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat 
que hagi acordat l'ens local contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la 
gestió es prestés de forma directa. En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de 
prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.” 

 
Per tot això, es considera que queda suficientment justificada l’obligació de l’empresa 
adjudicatària MARFINA BUS S.A., de continuar prestant el servei de gestió, en les mateixes 
condicions contractuals, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec de la seva gestió. 
 
La competència per aprovar l’acord relatiu a la declaració de continuïtat de la prestació del 
servei, en modalitat de concessió li correspon al Ple, segons estableix la normativa següent: 
 

- Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP) donat que la durada total del contracte és superior als 4 anys  i  a 
més es tracta d’una concessió.  
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- Article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRC) ja que la duració de la concessió 

és superior als 4 anys. 

En data 30 de maig de 2022, el Servei de Mobilitat, Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat, emet informe on proposa: 
 

APROVAR la continuïtat forçosa en la prestació del servei de transport col·lectiu urbà 
per l’actual concessionari MARFINA BUS S.A., amb les mateixes condicions fixades al 
contracte, d’acord amb allò establert a l’article 235 a) de Decret 179/1995, de 13 de 
juny pel quals s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals 
(ROAS), i de conformitat amb l’article 39.3 de la Lleu 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb efectes des 
del dia 1 de desembre de 2018, data en que finalitzà la concessió i fins que el nou 
adjudicatari resultant del procés de licitació a tramitar per l’AMB es faci càrrec del nou 
contracte del servei de transport col·lectiu urbà. Addicionalment, també es resolgué 
assumir el compromís de dotar els següents exercicis amb consignació pressupostària 
suficient i adequada per fer front a la despesa. 
 
APROVAR la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per la licitació del servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers i la continuïtat de la prestació del servei en aquest municipi. 

 
Per altra part, l’Àmbit de Contractació i compres emet Informe Jurídic de data 31 de maig de 
2022, on s’informa favorablement sobre l’aprovació de la continuïtat en la prestació del servei.  
 
D’acord amb les directives de l’AMB li correspon a l’administració municipal en el marc del 
contracte en situació de continuïtat forçosa seguir actuant com a administració concedint i per 
tant exercint les corresponents atribucions i facultats en matèria de control i supervisió de la 
gestió del servei garantint en tot moment els nivells de suficiència i qualitat prestacional i en 
conseqüència la renovació de flota i les eventuals ampliacions i/o modificacions de les línies. 
Atès l’estat actual de la flota i l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Sant Cugat, 
esdevé necessari la renovació urgent de part de la flota per atendre degudament el 
funcionament d’aquest servei públic.  
 
En data 10 de juny de 2022, Secretaria i Intervenció emeten Informe conjunt relatiu al conveni 
de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès per a la continuïtat en la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers, informe que conclou: 
 

Primer.- Des de l’entrada en vigor de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la sentència 4187/2020 del TSJC, que es pot entendre 
aplicable per analogia, no es presenta cap dubte envers la competència i la titularitat 
del servei de transport col·lectiu urbà que correspon exclusivament  a l’AMB en relació 
als municipis de la conurbació de Barcelona que la integren. 
 
Aquesta competència  és irrenunciable i indelegable atès el que disposen els articles 8 i 
9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i que la 
l’AMB no la preveu expressament. 
 
Segon.- Fins que l’AMB, en el marc de les seves competències, no adjudiqui el 
contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant 
Cugat del Vallès, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pot continuar gestionant la 
continuïtat de l’actual prestació del servei d’acord amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regulen la concessió 
administrativa actual.  
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No obstant cal establir en el conveni les condicions econòmiques, tècniques i jurídiques 
en que es portarà a terme la continuïtat en la prestació del servei amb la participació de 
les 3 parts implicades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, AMB i l’empresa 
concessionària. 
 
Tercer.- Un cop conclòs el procediment de licitació del servei de transport urbà, l’AMB 
ha d’assumir el finançament del contracte com administració titular del servei. 
L’Ajuntament només podria participar en el finançament d’aquelles actuacions que 
tinguin la consideració de millores en la forma i característiques del servei i que estiguin 
clarament definides, identificades i quantificades com a tals. 

 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB, han de col·laborar per garantir la continuïtat del 
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la mobilitat dins del 
municipi i establir els pactes i les accions necessàries a realitzar per a cadascuna de les parts 
durant el període transitori entre la finalització del contracte actual i l’inici del nou contracte, de 
tal manera que cal formalitzar un conveni amb l’expressió d’aquesta voluntat. En aquest sentit, 
l’objecte del conveni ha de definir el marc de relació en l’àmbit del servei de transport públic 
col·lectiu urbà de viatgers, inicialment per a garantir la continuïtat del servei i posteriorment per 
establir el finançament i seguiment de les característiques tècniques que han de regir la nova 
licitació per procediment obert del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant 
Cugat del Vallès que portarà a terme l’AMB que té la competència plena envers els servei de 
transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorre íntegrament pels municipis del seu 
àmbit metropolità. 
 
En data 9 de maig de 2022 ha tingut entrada per Registre General Municipal instància 
formulada per l’AMB, amb número de registre 19530/2022, amb la proposta de Conveni entre 
l’AMB i l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la licitació del SPTCUV i la continuïtat de la 
prestació del servei. Aquesta proposta de conveni ha estat acordada prèviament i conjuntament 
amb els serveis tècnics i jurídics d’ambdues entitats, i es proposa iniciar els tràmits pertinents 
per a la seva aprovació.  
 
En aquest sentit, resulta acreditat que la col·laboració entre l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana 
contribueix a la prestació del servei de transport públic col·lectiu amb les garanties d’eficiència i 
eficàcia necessàries que permetin mantenir els nivells adequats de qualitat i suficiència, fins 
que el nou adjudicatari resultant del procés de licitació a tramitar per l’AMB es faci càrrec del 
nou contracte del servei de transport col·lectiu urbà. 
  
Per tot el que s’exposa, proposo al Ple 
  
Primer.- APROVAR mitjançant acord de Ple la continuïtat forçosa en la prestació del servei de 
transport col·lectiu urbà per l’actual concessionari MARFINA BUS S.A., amb les mateixes 
condicions fixades al contracte, d’acord amb allò establert a 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 de conformitat amb l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb efectes des del dia 1 de 
desembre de 2018, data en que finalitzà la concessió i fins que el nou adjudicatari resultant del 
procés de licitació a tramitar per l’AMB es faci càrrec del nou contracte del servei de transport 
col·lectiu urbà. 
 
Segon.- ASSUMIR el compromís de dotar els següents exercicis amb consignació 
pressupostària suficient i adequada per fer front a la despesa. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’adjudicatari MARFINA BUS S.A, en ser, la continuïtat 
de la prestació del servei, d’obligat compliment per al contractista, segons es deriva de la 
legislació vigent. 
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Quart.- DONAR TRASLLAT de l’acord de continuïtat a l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i 
Mobilitat, a l’Àmbit de Contractació i Compres, a Comptabilitat i Tresoreria, a la Intervenció 
municipal, a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals i al Servei de Qualitat. 
 
Cinquè.- APROVAR la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) per la licitació del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers i la continuïtat de la prestació del servei en aquest municipi, fins que el nou 
adjudicatari resultant del procés de licitació a tramitar per l’AMB es faci càrrec del nou contracte 
del servei de transport col·lectiu urbà. 
 
Sisè.- FACULTAR l’alcaldessa per la formalització del conveni i de quants documents 
s’escaiguin per a la seva plena eficàcia. 
 
Setè.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (per 
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya) la 
informació relativa al conveni, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 
de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb 
el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (LPAC). 
 
 
ANNEX. Minuta de conveni 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS I LA CONTINUÏTAT DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI EN AQUEST MUNICIPI. 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, com a vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, 
Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P-0800258-F i domicili 
al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel secretari general, el 
Sr. Marcel·lí Pons Duat. 
 
I, de l'altra, la Il·lma. Sra. Mireia Ingla i Mas, com a alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, amb NIF: P-0820400-J i domicili a la Plaça de la Vila, 1, (08172) Sant Cugat del 
Vallès, de Barcelona, assistida per la secretària general d’aquest Ajuntament, la Sra. Rosa 
Castellà Mata. 
 

ACTUEN 
 

Per una part, l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, com a vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, en virtut del 
seu nomenament per la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 1 d’agost de 
2019 (BOPB 7 d’agost de 2019), facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la 
Junta de Govern de data ....., assistit 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 Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i 
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d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
I per l’altra, la Il·lma. Sra. Mireia Ingla i Mas, com a alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, en virtut del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de juny de 2019 i en execució 
de les atribucions que li confereix l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de data 
...., assistida en aquest acte per la secretària general d’aquest Ajuntament, la Sra. Rosa 
Castellà Mata, nomenada per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 
25 de febrer de 2020 (publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 57 de data 6 de març de 
2020), actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i 
d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que, des de l’any 1982, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presta un servei públic de 
transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la mobilitat dins del seu municipi. 
 
II. Que l’actual contracte de prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
en autobús a Sant Cugat del Vallès va finalitzar el 30 de novembre de 2018. 
 
III. Que mitjançant Decret d’Alcaldia DEC/6014/2018 de 27 de desembre de 2018, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès va dur a terme l’aprovació de la continuïtat en la prestació del servei 
de transport col·lectiu urbà per l’actual concessionari MARFINA BUS S.A., amb número de CIF: 
A 08413031, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2018, data que finalitzà la concessió i 
fins que el nou adjudicatari resultant del procés de licitació a tramitar per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (d’ara endavant, AMB) es faci càrrec del nou contracte del servei de transport 
col·lectiu urbà. Aquest acord està pendent de ratificació pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès com a òrgan competent. 
 
IV. Que l’AMB té atribuïda, entre d’altres, la competència sobre els serveis de transport públic 
col·lectiu urbà de viatgers que discorren íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial, 
entre els quals figura Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb l’article 14.B apartat a) de la 
Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
V. Que és voluntat de les parts col·laborar per garantir la continuïtat d’un servei públic de 
transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la mobilitat dins del municipi i que, 
en conseqüència, cal formalitzar en un conveni l’expressió d’aquesta voluntat. 
 
VI. Que les Administracions Públiques poden subscriure convenis de col·laboració en el marc 
de les previsions legals que regulen els principis que han de presidir les relacions 
interadministratives, contingudes als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a l’article 55 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, a l’article 144 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
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Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen el 
present conveni i 
 

PACTEN 
 
Primer.- Objecte. 
 
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès per a definir el marc de relació en l’àmbit del servei de transport públic col·lectiu urbà de 
viatgers, inicialment per a garantir la continuïtat del servei i posteriorment per establir el 
finançament i seguiment de les característiques tècniques que han de regir la nova licitació per 
procediment obert del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Cugat del 
Vallès que portarà a terme l’AMB. 
 
Segon.- Actuacions a realitzar. 
 
En desenvolupament d’aquest conveni s’hauran de dur a terme les actuacions següents: 
 
1. L'AMB, en ús de les seves competències d'ordenació i gestió dels serveis de transport públic, 
durà a terme la nova licitació i contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers a Sant Cugat del Vallès i tota la tramitació legal prèvia, que inclou, entre d’altres, la 
publicació de l’anunci previ indicatiu al DOUE, l’aprovació dels plecs de bases de la licitació i 
els plecs de clàusules administratives i de condicions reguladores de la prestació del servei. 
 
2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès gestionarà la continuïtat de l’actual prestació del 
servei fins a l’inici de l’activitat del nou adjudicatari que resulti de la licitació que farà l’AMB. El 
cost de la prolongació de l’actual prestació del servei serà assumit íntegrament per l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
3. En aquest sentit, tal i com recull el Decret en matèria de continuïtat del servei de la 
concessió de transport urbà, li correspon a l’Administració Municipal en el marc del contracte 
prorrogat seguir actuant com a administració concedent i, per tant, exercint les corresponents 
atribucions i facultats en matèria de control i supervisió de la gestió del servei, garantint en tot 
moment els nivells de suficiència i qualitat prestacional. 
 
4. Quan en l’exercici de les esmentades facultats l’Ajuntament prevegi procedir a la renovació 
de vehicles o a implementar ampliacions i/o modificacions de les línies actuals, haurà 
d’informar a l’AMB. En cas que les referides actuacions puguin condicionar la futura licitació del 
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Cugat del Vallès, l’AMB les haurà 
d’autoritzar prèviament. 
 
En aquest sentit, qualsevol vinculació que es pugui derivar de l’adquisició de vehicles de 
renovació de flota per part de l’Ajuntament, a partir de la signatura d’aquest conveni, no 
obligarà a l’AMB d’haver-los d’assumir amb posterioritat, ni a la subrogació dels mateixos per 
part de l’empresa adjudicatària del nou contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers a Sant Cugat del Vallès, si no ha estat prèviament acordat en el moment de 
l'autorització de l'actuació, amb l’objectiu principal de garantir que aquests vehicles disposin de 
prestacions i/o tecnologies menys contaminants i amb major eficiència energètica. 
 
5. El cost derivat d’aquestes actuacions durant la prolongació del servei actual serà assumit 
íntegrament per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Tanmateix, el plec que regirà la nova 
licitació definirà les condicions en què el nou adjudicatari es farà càrrec de la subrogació de les 
quotes pendents d’amortitzar de la flota d’autobusos d’aquest servei de transport, amb el 
corresponent traspàs d’aquests actius i el canvi de nom pertinent. 
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6. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB es coordinaran, a través dels grups de treball 
oportuns i de la Comissió de Seguiment a la qual es fa referència al pacte cinquè d’aquest 
conveni, per a definir les característiques bàsiques del nou servei i les condicions tècniques i 
econòmiques a incorporar a la proposta de plecs per a la nova licitació. La definició del nou 
servei adoptarà com a punt de partida les característiques bàsiques del servei actual, recollides 
a l’annex del present conveni. 
 
7. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB acordaran el finançament relatiu al nou servei 
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Cugat del Vallès, així com el seguiment del 
servei, en el marc del nou contracte mitjançant la signatura d’un conveni específic. Per a la 
determinació de la participació municipal en el finançament del servei es tindran en compte les 
millores que s’incorporin en la nova contractació per referència als diversos elements del servei 
actual. 
 
8. L'aprovació dels plecs i la convocatòria de la licitació per l'AMB requerirà la prèvia 
conformitat dels aspectes tècnics del servei (itineraris, horaris, freqüències, material mòbil i 
equipaments) per part de la Comissió de Seguiment prevista al pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
9. L’AMB i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès treballaran conjuntament en la incorporació de 
les millores que s’escaiguin en el servei públic de transport col·lectiu urbà del municipi. 
 
Tercer.- Deure de col·laboració. 
 
Per donar compliment al deure de col·laboració entre administracions públiques previst a 
l’article 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, amb la signatura del present conveni, es compromet a subministrar a 
l’AMB la informació, les dades, els documents o els mitjans probatoris que estiguin a la seva 
disposició i dels quals l’AMB hagi de disposar per exercir la competència prevista a l’article 
14.B apartat a) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Quart.- Finançament de l’actuació. 
 
Atès que es preveu que, degut a les seves característiques i a les millores introduïdes, el servei 
de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Cugat del Vallès objecte de la nova licitació serà 
deficitari, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB es comprometen a finançar les 
aportacions econòmiques del futur contracte. 
 
A tal efecte, i de manera prèvia a l’aprovació per part de l’AMB dels plecs de licitació reguladors 
de la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Cugat del Vallès 
objecte de la nova licitació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB, en referència a les 
estimacions de dèficit de la nova contractació que incorpora les millores introduïdes en el servei 
de transport col·lectiu urbà de viatgers, acordaran la distribució de les aportacions 
econòmiques del futur contracte entre les dues entitats mitjançant la signatura d’un conveni 
específic. 
 
Cinquè.- Comissió de Seguiment. 
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni es crea una Comissió de 
Seguiment, integrada, com a màxim, per dos representants de cadascuna de les parts 
signatàries, que tindrà les funcions següents: 
 

 Definir les característiques bàsiques del nou servei i les condicions tècniques i econòmiques 
a incorporar a la proposta de plecs per a la nova licitació. 

 Expressar la seva conformitat respecte dels aspectes tècnics del servei (itineraris, horaris, 
freqüències, material mòbil i equipaments). 
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 Determinar les renovacions de flota que tingui previst realitzar l’Ajuntament durant el període 
de continuïtat del servei que hagin d’incorporar-se a la futura licitació, identificant aquelles que 
requereixin autorització prèvia de l’AMB d’acord amb el previst a l’apartat quart del pacte segon 
d’aquest conveni, definint en aquests casos el procediment que garanteixi la participació 
tècnica de l’AMB en el procés de definició de les característiques i tipologia dels vehicles i de la 
resta d’elements essencials de l’adquisició. 

 Informar dels casos de controvèrsia o de discrepància que sorgeixin entre les parts sobre la 
interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de col·laboració, als òrgans 
de l’AMB i de l’Ajuntament amb potestat resolutòria. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, amb periodicitat semestral. 
 
Sisè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una 
durada inicial de quatre (4) anys o fins a la data d’inici efectiu de la nova prestació del servei 
públic de transport col·lectiu urbà, que licitarà l’AMB, en cas que aquesta data sigui anterior als 
quatre (4) anys. Les parts podran acordar la pròrroga del present conveni per un període de, 
com a màxim, quatre (4) anys addicionals, el que requerirà un acord exprés de les parts. 
 
Setè.- Causes de resolució. 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga. 
b) L’acord unànime dels signants. 
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi 
les obligacions incomplertes, atorgant un termini de 3 mesos. Si un cop transcorregut el citat 
termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa 
d’extinció i s’entendrà resolt el conveni. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per les altres causes previstes en altres lleis. 
 
El compliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb 
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts 
 
Vuitè.- Resolució de controvèrsies. 
 
Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes, en primer terme, per les parts 
de comú acord a través de la Comissió de Seguiment prevista al pacte cinquè. 
 
En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 
interpretació, aquest conveni queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Novè.- Registre i publicació 
 
L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries. 
 
Desè.- Règim jurídic. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà pel que disposa el Capítol I i II del 
Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
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administracions públiques de Catalunya i pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, així com per la resta de normativa que li sigui aplicable. 
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, 
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura. 
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