
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

RESOLUCIÓ sobre esmena del termini màxim de formalització de l’acord d'habilitació per ser proveïdor o
fabricant de suports d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema T-mobilitat.

El Comitè Executiu de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM), reunit en sessió
ordinària de data 22 de febrer de 2018, va acordar autoritzar al Director general de l'ATM per a l'aprovació de
les condicions generals d'homologació respecte del sistema d'habilitació per ser proveïdor o fabricant de
suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró homologats en el sistema T-mobilitat.

En compliment de l'anterior, en data 27 de febrer de 2018, el Director general de l'ATM va resoldre crear el
sistema d'habilitació per a ser proveïdor o fabricant de suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de
cartró habilitats en el sistema de T-mobilitat, així com aprovar el model oficial de sol·licitud d'habilitació. La
dita Resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 5 de març de 2018 i
número de publicació DOGC 7571.

Concretament, l'apartat III del Sistema d'habilitació per a ser proveïdor o fabricant de suports d'usuaris sense
contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema de T-mobilitat, preveu, respecte de la formalització
de l'acord d'habilitació, el següent: “L'habilitació es farà mitjançant un acord de l'ATM en el termini màxim de
30 dies hàbils des de que la sol·licitud tingui entrada en el registre de l'ATM juntament amb la documentació
complerta assenyalada en aquest document. Aquesta habilitació es notificarà a l'empresa a l'adreça
assenyalada a efectes de notificacions a la sol·licitud d'habilitació i anirà seguida de forma immediata per la
formalització de l'acord tipus que s'acompanya com ANNEX I.”

Atès que d'acord amb l'informe tècnic adjunt, s'acredita la necessitat de modificar el termini màxim de
formalització de l'acord d'habilitació inicialment previst, tenint en compte que el termini màxim de 30 dies
actualment establert no permet als sol·licitants portar a terme el conjunt de requisits tècnics indispensables per
a garantir la seva habilitació, així com la seva determinació inicial és conseqüència d'un error material en la
seva transcripció.

Atès que d'acord amb l'informe tècnic adjunt, es considera necessari fixar un termini màxim de formalització
de l'acord d'habilitació de 6 mesos, termini més que suficient per garantir l'adequada habilitació tècnica, tot
proposant la següent redacció de l'apartat III del Sistema d'habilitació per a ser proveïdor o fabricant de
suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema de T-mobilitat: “L'habilitació
es farà mitjançant un acord de l'ATM en el termini màxim de 6 mesos des de que la sol·licitud tingui entrada en
el registre de l'ATM juntament amb la documentació complerta assenyalada en aquest document. Aquesta
habilitació es notificarà a l'empresa a l'adreça assenyalada a efectes de notificacions a la sol·licitud d'habilitació
i anirà seguida de forma immediata per la formalització de l'acord tipus que s'acompanya com ANNEX I.”

Atesa que la modificació proposada no perjudica drets de tercers, ni genera cap indefensió de les parts, ans al
contrari facilita l'adequada participació dels possibles sol·licitants en el procediment d'habilitació.

Atès que d'acord amb el que es preveu en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar, així mateix,
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.

Per tot plegat,

 

Resolc:

 

1.- Esmenar el termini màxim de formalització de l'acord habilitació per a ser proveïdor o fabricant de suports
d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema T-mobilitat, tot modificant el termini
màxim actualment previst de 30 dies a un termini màxim de 6 mesos.
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2.- Aprovar la modificació de l'apartat III del sistema d'habilitació per a ser proveïdor o fabricant de suports
d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema de T-mobilitat, en els termes i
condicions que es deriven d'aquesta Resolució i l'informe tècnic adjunt.

 

3.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fer-ne difusió dels documents
annexes a través de la pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).

Barcelona, 14 de juny de 2018

 

Pere Torres Grau

Director general

 

(18.169.020)
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