
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, per la qual s’estableix amb caràcter permanent la composició de la
Mesa de Contractació de l’Autoritat del Transport Metropolità.

L'Autoritat del Transport Metropolità és un consorci interadministratiu, de caràcter voluntari, creat el 1997 per
a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona

El règim de contractació del consorci és el que estableix la Llei de contractes del sector públic, i ha de garantir
els principis de publicitat i de lliure concurrència. A aquests efectes, l'Autoritat del Transport Metropolità té la
consideració d'Administració Pública de conformitat amb allò que disposa l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i els articles 21 i 22 del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic regulen la composició i funcions de les Meses de Contractació.

D'acord amb l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, la designació dels membres de la Mesa de
Contractació es pot fer amb caràcter permanent i, en aquest cas, la seva composició s'haurà de publicar al
perfil del contractant i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'òrgan de contractació de l'Autoritat del Transport Metropolità és el competent per nomenar els membres de la
Mesa de Contractació segons l'article 326.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

En virtut de les competències atorgades en matèria de contractació al Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità, segons el que disposa l'article 2.2 del Reglament de règim interior

 

Resolc:

 

Primer.- Designar com a membres que composaran la Mesa de Contractació de l'Autoritat del Transport
Metropolità amb caràcter permanent, tret que se'n designi una altra més específica, a les persones següents:

- President/a: El/la Cap de l'Àrea de Gerència de l'ATM

- Vocals:

El Cap del Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació

3 vocalies rotatives. Aquests 3 vocals es designaran expressament per a cada licitació en funció de l'objecte de
la contractació

- Secretari/ària: Actuarà, com a secretari/ària, amb veu però sense vot, un tècnic del Departament
d'Assessoria Jurídica i Contractació.

 

Segon.- El funcionament de la Mesa de Contractació es regirà pel que estableix aquesta Resolució i, en tot allò
que no s'hi prevegi, per Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; pel Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic; pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques, i per les restants normes de dret administratiu.

 

Tercer.- La Mesa de contractació podrà requerir a les unitats tècniques informe tècnic de valoració de les
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proposicions presentades pels licitadors segons els criteris fixats en els plecs que regeixin la contractació, el
qual serà tingut en compte per la Mesa a l'hora d'efectuar la corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de
contractació .

 

Quart.- Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i serà aplicable als expedients de contractació la data d'incoació dels quals sigui
posterior a aquesta data.

 

Barcelona, 8 de maig de 2018

 

Pere Torres Grau

Director general

 

(18.137.017)
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