[OTR.CAB]

(Exp. C-1/2022)
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DE LA DESPESA
ASSOCIADA AL MATEIX, AIXÍ COM DESIGNACIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

“SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN SISTEMA
D’AJUDA A L’EXPLOTACIÓ I INFORMACIÓ SAEi MULTIFLOTA”
Atesa la necessitat de contractar el subministrament i servei de ”Subministrament,
instal·lació i posada en marxa d’un Sistema d’Ajuda a l’Explotació i informació SAEi
multiflota”.
Vista la memòria justificativa emesa per l’Àrea de Sistemes i Innovació, de data 10 de
juny de 2022, de la necessitat de la contractació.
D’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en endavant LCSP, el qual determinar la tipologia contractual, tractant-se d’un
contracte mixt de subministraments i serveis.
Atès que, d’acord amb l’exposat a la memòria justificativa de referència, es disposa de
crèdit suficient per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven per l’ATM del
compliment del contracte objecte del present procediment de contractació i que consta
l’elaboració d’un Plec de prescripcions tècniques per a l’esmentada licitació.
Atès que amb data 10 de juny de 2022 es va acordar iniciar l’expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat d’idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que en data 10 de juny de 2022 s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir el l’adjudicació del contracte.
Atès que en data 13 de juny de 2022 s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir el l’adjudicació del contracte.
D’acord amb els articles 116, 117, 122, 124 i 326 de la 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, els quals conformen els actes preparatoris dels contractes de les
administracions públiques.
D’acord amb l‘article 156 i següents en relació amb l’article 131 de la LCSP, que
estableix el procediment i les normes per a l’adjudicació del contracte mitjançant el
procediment obert.
D’acord amb les especialitats derivades de l’aplicació del Reial decret llei 36/2020, de
30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i
resiliència i pel Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic.
Vist l’Acord del Consell d’Administració de data 22 de desembre de 2021 d’autorització
al Director General de l’ATM per a la contractació dels contractes derivats dels projectes
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dels fons NGEU i REACT-EU l’import dels quals superi, per raó de la seva quantia, les
atribucions del Director General o del Comitè Executiu de l’ATM, d’acord amb allò previst
als Estatuts de l’ATM, així com en el Reglament de règim interior de l’ATM.
Atès el que disposa l'article 11 f) dels Estatuts de l’ATM aprovats pel Decret 48/1997, de
18 de febrer, modificats parcialment pel Decret 151/2002, de 28 de maig, pel Decret
288/2004, d’11 de maig, i pel Decret 97/2005, de 31 de maig, i per acord de govern de
data 21 de febrer de 2017, en relació amb el punt 2.2.3.a) del Reglament de Règim
Interior d’aquest Consorci.
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RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada de la contractació relativa al contracte mixt de subministrament
i servei de “SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN
SISTEMA D’AJUDA A L’EXPLOTACIÓ I INFORMACIÓ SAEi MULTIFLOTA”, amb
número d’expedient C-1/2022.
Segon.- Autoritzar, per la quantitat de SET MILIONS VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT
MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS (7.848.678,00 €), IVA exclòs i NOU
MILIONS QUATRE-CENTS NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS EUROS AMB TRENTAVUIT CÈNTIMS (9.496.900,38 €), IVA inclòs la despesa que per a l’ATM representa la
contractació referenciada.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
que regiran el contracte relatiu al subministrament i servei de “SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN SISTEMA D’AJUDA A L’EXPLOTACIÓ
I INFORMACIÓ SAEi MULTIFLOTA.
Quart.- Designar els membres de la Mesa de contractació en el procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del “Subministrament,
instal·lació i posada en marxa d’un Sistema d’Ajuda a l’Explotació i informació SAEi
multiflota”.
President:
Vocals:

Sr. Llorenç Marcos Valls, tècnic de l’Àrea T-mobilitat
Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència
Sr. Joaquim Colomé Batlle, Cap de projectes de l’Àrea de Sistemes i
Innovació
Sra. Meritxell Fiol Casas, tècnic de l’Àrea de Sistemes i Innovació
Sra. Mónica Flores Sánchez, Directora de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i
Contractació
Secretària: Sra. Mònica Lladó García, tècnica d’Assessoria Jurídica i Contractació

Pere Torres Grau
Director General
Signat electrònicament
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