R-2019/059
RESOLUCIÓ
Na Trinitat Castro Salomó, Presidenta del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic del Camp
de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, en representació del Comitè Executiu del Consorci.
Atès que el Comitè Executiu és l’òrgan de caràcter permanent de direcció i administració del Consorci
del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, segons el que
s’estableix a l’article 8, apartat 1 dels estatuts d’aquest ens intern administratiu.
Atès que el Comitè Executiu té atribuïda la funció d’autoritzar contractes l’import dels quals superi, per
raó de la quantia, les atribucions del gerent, i fins el límit de 600.000 euros, segons el que s’estableix a
l’article 16, apartat 3, d) dels estatuts referenciats.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, en data 22 de juny de 2017, va aprovar l’inici de la contractació
administrativa, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del treballs per la realització de
l’enquesta de mobilitat en dia feiner al Camp de Tarragona (EMEF) per l’import màxim de 47.000 euros
sense IVA.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, en data 18 de juny de 2018, va aprovar la modificació de
l’expedient de contractació administrativa dels treballs de serveis “Treball de camp referit a l’enquesta
de mobilitat en dia feiner 2017 al Camp de Tarragona” a “Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ)
2018”. L’import màxim de la licitació passa a ser de 200.000,00.-€ (IVA exclòs).
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, en data 30 de juliol de 2019, va aprovar el plec de prescripcions
tècniques i el plec de condicions administratives particulars informats favorablement per l’Assessora
jurídica del DTES en data 25 de juny de 2019.
Atesa la necessitat de contractar els treballs de referència, que es troben inclosos al Programa anual
d’actuació estadística de Catalunya per l’any 2019, aprovat per Decret 272/2018, de 20 de desembre de
2018 (DOGC Núm. 7774 de 24.12.2018). Actuació catalogada amb el codi 01 07 06 – Enquesta de la
mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona.
Atès que l’ATM no disposa dels mitjans tècnics suficients que permetin realitzar aquest servei
directament i es veu en la necessitat de contractar-los mitjançant una empresa especialitzada en el
sector.
Atès el saldo disponible a la partida pressupostària 2019/0/523/2270089/01 d’altres treballs realitzats
per altres empreses, del pressupost vigent del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona,
Autoritat Territorial de la Mobilitat, consignat als treballs de referència mitjançant resolució R-2019/58.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM és l’òrgan de contractació dels treballs de referència, havent-ne
habilitat, per acord de 22 de juny de 2017 la seva presidenta per la seva representació i signatura de
documents.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació EC_2017/20 “Treball de camp referent a l'Enquesta de
Mobilitat Quotidiana (EMQ) 2019 a l’àmbit territorial de l’ATM del Camp de Tarragona”.
SEGÓN.- Ratificar per aquest expedient la despesa aprovada mitjançant la resolució R-2019/58 per un
import de de 200.000,00 euros (IVA no inclòs).
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TERCER.- Disposar l’apertura del procediment d’adjudicació de l’expedient de referència mitjançant
procediment obert i forma de tramitació ordinària.
Tarragona, 30 de juliol de 2019.
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