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CERTIFICACIÓ DE L’ACORD PRÈS EN EL COMITÈ EXECUTIU DE 19 DE MAIG DE 2022 PEL QUAL ES VA APROVAR 
ELS ACORDS MARC A LICITAR 
 
 
M. DOLORS VILALTA i FOSSAS, amb DNI núm. 40601354Y, en qualitat de Secretària de l’AMTU –Associació de 
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà- amb NIF núm. G62805106, suficientment facultada per en nom 
d’ella certificar els acords aprovats en Comitè Executiu,  
 
CERTIFICA: 
 
Que en reunió del Comitè Executiu de data 19 de maig de 2022 es va aprovar la Proposta d’acord per a 
l’aprovació dels acords marc a licitar, amb el següent contingut: 

 
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DELS ACORDS MARC A LICITAR  
 
Atès que el 28 de novembre de 2018, la vintena Assemblea General de l’AMTU va aprovar la iniciativa per a la 
creació de la Central de Compres de l’AMTU, amb la finalitat de poder auxiliar en la contractació de 
subministraments, serveis o prestacions en l’àmbit de la mobilitat i el transport públic. 
 
Atès que a partir d’aquella voluntat de l’entitat en diferents Comitès executius i/o Assemblees generals 
s’havien pres acords amb la voluntat de licitar diferents objectes mitjançant la Central de Contractació, entre 
d’altres: 
 

- Plataforma de regulació en zones de càrrega i descàrrega basat en senyalització intel·ligents i 
aplicacions mòbils per a conductors i vigilants. Aprovat per AG 28/11/18. 

- Sistemes de seguretat activa avançats a bord. Aprovat per AG 29/04/21. 
- Plataforma global que optimitza la gestió d’objectes perduts. Aprovat per AG 29/04/21.  
- Elements Targeta Ciutadana. Aprovat per AG 29/04/21. 

 
Atès que el 7 de març de 2021, el Comitè executiu aprova el Reglament regulador del funcionament, 
procediment i estructura de la Central de contractació de l’AMTU, i s’endega el procés administratiu per la 
seva posada en marxa, a través de l’expedient 2021-21-Pn, que s’adjudica el 2 de desembre de 2021. 
 
Atès que el 18 de gener de 2022 es constitueix la Comissió de seguiment de la Central de contractació, com a 
espai de presa de decisions tècniques de la Central de contractació de l’AMTU. 
 
Atès que l’Article 28.4 LCSP determina que les entitats del sector públic han de programar l’activitat de 
contractació pública, que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i han de 
donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació prèvia, previst 
a l’article 134, que almenys reculli els contractes que han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.  
 
Atès que en l’article 7 del Reglament regulador del funcionalment, procediment i estructura de la Central de 
contractació es regula, que el  Director General de l’AMTU exercirà la funció d’òrgan de contractació de la 
Central de Contractació de l’AMTU, així com la seva representació ordinària; mentre que en l’article 8, es 
preveu que s’hagi d’adoptar l’acord d’inici de l’expedient de contractació. 
 
És per aquests motius que, es proposa l’adopció dels següents:  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla de contractació per aquest any 2022, producte de la refosa de diferents acords dels 
òrgans de govern de l’entitat en els darrers anys, i de noves propostes sorgides de la Comissió de seguiment 
de la Central de contractació:   
 

- Licitació pel subministrament, implantació i explotació d’una plataforma tecnològica per a la regulació 
i control digital de zones d’estacionament gratuïtes amb temps limitat per a vehicles autoritzats, 
basada en sensors i aplicacions mòbils per a conductors i agents de control. 

- Licitació de les prestacions i subministrament de sistemes de seguretat activa avançats a bord.  
- Licitació de la plataforma global que optimitza la gestió d’objectes perduts.  
- Licitació de punts i estacions de recàrrega elèctrica per a busos i vehicles, gestió i manteniment. 
- Licitació de solucions i tecnologia per a zones de baixes emissions.  

 
Segon.- Endegar totes les accions administratives per afrontar els objectius del pla de contractació 2022. 
 
Tercer.- Obrir un procés de consulta mitjançant enquesta a les entitats associades, amb dos tipus de 
segmentació, la institucional i la tècnica, per tal de fer aflorar les prioritats de licitació de subministraments o 
serveis en l’àmbit de la mobilitat o el transport públic i elaborar el Pla de contractació 2023. 
 
Quart.- Publicar el Pla de contractació en el perfil del contractant i en la web corporativa.” 
 

 

A Granollers, a 24 de maig de 2022, s’emet la present certificació, de la qual en dona fe la Secretària-Tresorera. 

 

 

 

M. Dolors Vilalta i Fossas 
Secretària-Tresorera 
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