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Altres anuncis – Mobilitat, transport i circulació
ANUNCI Exp. Núm. SD0011D-Volum, de 21 de maig de 2020, relatiu a la
continuació del procediment administratiu d'adjudicació de les llicències
temporals d'ús comú especial del domini públic per a l'estacionament de
bicicletes, ciclomotors i motocicles d'ús compartit en règim d'explotació
econòmica al terme municipal de Barcelona.
Exp. núm. 19SD0011D-Volum

La Regidora de Mobilitat, en virtut de les atribucions conferides pels Decrets d’Alcaldia de
dates 15 de juny i 10 d’octubre de 2019, ha resolt en data 21 de maig de 2020 (S5D/2020000264), el següent :
Primer. Declarar la continuació del procediment administratiu d’adjudicació de les llicències
temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes,
ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal
de Barcelona en concórrer els requisits de necessitat de protecció de l’interès general
establerts a l’apartat 4 de la disposició addicional 3a del Reial decret 463/20, del 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/20 de 17 de març, per motius de salut pública i
de mobilitat, d’acord amb l’informe de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de data 19
de maig de 2020. Segon. Excloure a les empreses WINDSHARED MOBILITY, SL; QUASAR
MOBILITY, SL; RIDE HIVE SUBSCRIPTION, SL; I4SME PROJECTS, SL; ARI SHARING, SL;
GLOBAL MOBILITY SHARING, SL; ECO-HIBRID PROTEA, SL, I UAALK, SL, del procediment
d’adjudicació de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic referit a
l’apartat primer per manca de presentació de la documentació requerida, per manca de
compliment dels requisits legals i requisits tècnics de conformitat a l’establert a l’apartat 5
lletra C de l’Annex 1 del Decret d’Alcaldia de 10 d’octubre de 2019 relatiu a la convocatòria
del procediment per l’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini
públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim
d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona, de conformitat amb l’informe tècnic
de data 19 de maig de 2020 i l’informe jurídic de data 20 de maig de 2020; i en conseqüència
retornar la garantia dipositada a la Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona respectivament
per les empreses excloses. Tercer. Acceptar la renúncia de l’empresa BOLTEST Txfy, SL, a
l’atorgament definitiu de 348 llicències de motocicletes adjudicades provisionalment, de
conformitat amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; ien conseqüència retornar la garantia per un import
de 7.465,64 € relativa al 10% de l’import de la taxa pel conjunt de les 348 motocicletes;
Quart. Declarar vacants 2.782 llicències de motocicletes i 944 llicències de bicicletes d’ús
comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles
d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona, adjudicades
provisionalment que no s’han adjudicat definitivament. Cinquè. Adjudicar definitivament les
llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes,
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ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal
de Barcelona, en el sentit que consta a l’Annex 1 d’aquesta resolució i de conformitat amb
l’informe tècnic de data 19 de maig de 2020 i l’informe jurídic de data 20 de maig que
s’incorporen a aquesta resolució a efectes de motivació, a les empreses següents:CITY
SCOOT ESPAÑA, SL, (abans denominada Talban Krup, SL); MOBILITAS FUTURUS, SL; SCOOT
NETWORKS IBERIA, SL; YEGO URBAN MOBILITY, SL; SMART CYCLES, SL: IDRIBK SPAIN, SL;
JUMP BICYCLES SPAIN, SL; ACCIONA MOBILITY, SA; TRIKIL INVEST, SL, i COOLTRA
MOTOSHARING, SLU, en el benentès que aquestes llicències inicien la seva vigència als 30
dies hàbils des de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 4 de l’Annex
del Decret d’Alcaldia de 4 de juliol de 2019 relatiu a la regulació del nombre i condicions
d’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a
l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació
econòmica al terme municipal de Barcelona; Sisè. Adjudicar definitivament les llicències
temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes,
ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal
de Barcelona i CONCEDIR UN TERMINI DE 30 DIES HÀBILS ADDICIONALS EN CONCEPTE DE
PRÒRROGA en virtut de l’article 4 de l’Annex del Decret d’Alcaldia de 4 de juliol de 2019
esmentat, en el sentit que consta a l’Annex 2 d’aquesta resolució i d’acord amb l’informe
tècnic de data 19 de maig de 2020 i l’informe jurídic de data 20 de maig de 2020 que
s’incorporen a aquesta resolució a efectes de motivació, a les empreses següents: BOLTEST
TXFY, SL; RESPIRO, SLU; TUCYCLE BIKESHARING, SL; AVANT FULLSTEP, SL; ECO-LOGICA
TURISMO SOSTENIBLE, SL; OIZ RIDESHARING, SL, i COOLTRA MOTOSHARING, SLU, en el
benentès que aquestes llicències inicien la seva vigència als 60 dies hàbils des de la
notificació de la present resolució. Setè. Requerir a les empreses adjudicatàries de les
llicències perquè una setmana abans del termini d’inici de vigència de les llicències atorgades
procedeixin a la connexió de les dades de geolocalització dels vehicles. Vuitè. Advertir a les
empreses adjudicatàries que en el moment en què s’iniciï l’ocupació del domini públic es
meritarà la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic municipal, regulada a
l’Ordenança fiscal núm. 3.10, i s’haurà d’abonar aquesta taxa prèvia liquidació per part de
l’Ajuntament, i així mateix que han de complir la resta d’obligacions amb l’Ajuntament de
Barcelona que estableix la normativa tributària. Novè. Advertir a les empreses adjudicatàries
que els vehicles subjectes a llicència han d’estar degudament identificats de manera que es
diferenciïn dels de les altres adjudicatàries de llicències de conformitat amb l’article 3 de
l’Annex del Decret d’Alcaldia de 4 de juliol de 2019 relatiu a la regulació del nombre i
condicions d’atorgament de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a
l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació
econòmica al terme municipal de Barcelona. Desè. Requerir a les empreses BOLTEST TXFY,
SL; RESPIRO, SLU; TUCYCLE BIKESHARING, SL; AVANT FULLSTEP, SL; ECO-LOGICA
TURISMO SOSTENIBLE, SL; OIZ RIDESHARING, SL, i COOLTRA MOTOSHARING, SLU, perquè
abans del termini d’inici de vigència de les llicències atorgades aportin el certificat de la
companyia asseguradora, el número únic i visible per a cada vehicle i les dades sobre el
registre de BSM, SA, en el cas de les bicicletes, o de la matriculació dels vehicles en el cas de
les motocicletes i ciclomotors; i advertir que en cas de no aportar l’esmentada documentació
en termini es procedirà a la revocació de les llicències atorgades. Onzè. Notificar la present
resolució als interessats i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
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Gaseta Municipal de Barcelona, al perfil del contractant i a la web de l’Ajuntament de
Barcelona”.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la present notificació. El recurs potestatiu de reposició s’haurà
de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar el recurs contenciós
administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació
de l’acte exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que
s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva
interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la
desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 21 de maig de 2020. La secretària delegada d’urbanisme, Eva Redó i Verdaguer
(P.D. 19/11/2018).

1. RELACIÓ D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LLICÈNCIES SENSE PRÒRROGA

LLICÈNCIES DE
MOTOS

LLICÈNCIES DE
BICICLETES

TIRKIL INVEST, S.L

348

-

MOBILITAS FUTURUS, S.L

348

-

SMART CYCLES S.L

-

472

JUMP BICYCLES SPAIN, S.L

-

472

SCOOT NETWORKS IBERIA, S.L

348

472

ACCIONA MOBILITY, S.A

348

-

YEGO URBAN MOBILITY, S.L

348

200

CITY SCOOT ESPAÑA, S.L (abans TALBAN KRUP, S.L)

348

-

COOLTRA MOTOS, S.L

348

300

-

471

2.436

2.387

EMPRESA

IDRIBK SPAIN, S.L
TOTAL
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2. RELACIÓ D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LLICÈNCIES AMB AMPLIACIÓ DE
TERMINI DE TREINTA DIES HÀBILS

EMPRESA

LLICÈNCIES DE
MOTOS

LLICÈNCIES DE
BICICLETES

TUCYCLE BIKESHARING, S.L

348

-

AVANT FULLSTEP, S.L

348

-

BOLTEST TXFY, S.L

472

ECO-LOGICA TURISMO SOSTENIBLE S.L

348

COOLTRA MOTOS, S.L

172

OIZ RIDESHARING, S.L

348

-

RESPIRO, S.L.U

348

-

1740

644

MOTOS

BICICLETES

4176

3031

TOTAL

TOTAL LLICÈNCIES ADJUDICADES
DEFINITIVAMENT
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