RESOLUCIÓ R-2022/097

Na Trinitat Castro Salomó, Presidenta del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic del Camp
de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (d’ara en endavant ATMCdT).
Atès que el Consell d’Administració en sessió en data 29 de juny de 2022, va acordar autoritzar la
gerència per la contractació de serveis i treballs l’import dels quals no superi el límit de 150.000€,
conforme s’estipula en l’article 17 dels estatuts de l’ATM Camp de Tarragona.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, en sessió de data 24 de febrer de 2022, va acordar donar
inici als treballs per a la redacció del Pla Director de la Mobilitat.
Atès l’informe de motivació per a l’inici de l’expedient de contractació administrativa dels treballs
d’assistència tècnica per al desplegament del Pla Director de Mobilitat (pdM): emmarcament, diagnosi i
explotació de les dades de l’enquesta de mobilitat quotidiana 2020 al Camp de Tarragona realitzat per
la Gerència de l’ATM en data 11 d’octubre de 2022.
Ates que la Gerenta formarà part de la Mesa de Contractació, en seguiment de l’Informe 4/2022, de 27
de juny, de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, no pot ser simultàniament l’òrgan
de contractació tot i havent-ne estat habilitada per acord de 24 de febrer de 2022 per la representació i
signatura de documents.
Atès que la Presidència del Comitè Executiu té atribuïda la funció d’autoritzar contractes fins el límit de
600.000 euros segons l’Acord del Consell d’Administració de 29 de juny de 2022, s’ha assignat a
aquesta com a òrgan de contractació.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’inici l’expedient de contractació EC_2022/33 “assistència tècnica per al
desplegament del Pla Director de Mobilitat (pdM): emmarcament, diagnosi i explotació de les dades de
l’enquesta de mobilitat quotidiana 2020 al Camp de Tarragona”.

Tarragona, a la data de signatura electrònica del document.
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