R-2022/122

RESOLUCIÓ
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 ATM).
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 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.
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, es
va assignar a aquesta com a òrgan de contractació.
Atès que la Presidència del Comitè Executiu, en data de 21 de novembre de 2022, va acordar
l’inici de l’expedient de contractació mitjançant la resolució R-2022/97.
Atès que el plec de prescripcions tècniques i el plec de condicions administratives particulars
han estat informats favorablement per l’Assessora jurídica del Departament de Territori en
data 31 d’octubre de 2022.
Atès el saldo (disponible al pressupost 2023 del Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, actualment en tramitació i condicionat a
l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya) a la partida pressupostària
2022/0/523/2270013 “Treballs tècnics” , partida en la qual s’imputarà la despesa als treballs
de referència en el present expedient.
D’acord amb el que estableixen els articles 116, 117 i 324 de la Llei, 9/2017,de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen 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.

RESOLC
PRIMER.- Aprovar 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”.
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SEGÓN.- Autoritzar, per la quantia de 52.000,00 euros IVA no inclòs, la despesa associada a
la contractació en el present expedient.
TERCER.- Disposar l’apertura del procediment d’adjudicació de l’expedient de referència
mitjançant procediment obert, simplificat i forma de tramitació ordinària.
QUART.- Designar els membres de la Mesa de contractació en el procediment obert subjecte
a regulació harmonitzada per a la contractació dels serveis 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”:






President/a: Gerenta de l’ATM Camp de Tarragona.
o Suplent: Subdirector/a General de Transports i Mobilitat del Departament
de Territori de la Generalitat de Catalunya.
Secretari/a: Secretari/a dels òrgans de govern de l’ATM Camp de Tarragona.
o Suplent: Tècnic de l’Àrea TIC i innovació de l’ATM del Camp de Tarragona.
Vocal representant assessoria jurídica: Advocat/da en cap de l’assessoria jurídica
del Departament de Territori.
o Suplent: Lletrat/da adscrit/a a l’Assessoria Jurídica del Departament
designat per la persona responsable de l’Assessoria jurídica del
Departament de Territori.
Vocal representant control econòmic-pressupostari: Tècnic/a de suport econòmicfinancer de l’ATM Camp de Tarragona.
o Suplent: Suplent: Cap del Servei territorial de Transports al Camp de
Tarragona del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, a la data de signatura electrònica del document.

Trinitat Castro Salomó
Presidenta del Comitè executiu de l’ATM Camp de Tarragona
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