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CERTIFICACIÓ DE L’ACORD PRÈS EN EL COMITÈ EXECUTIU DE 19 DE MAIG DE 2022 PEL QUAL ES VA APROVAR 
EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES PONÈNCIES TÈCNIQUES DE SUPORT I COMITÈS D’EXPERTS 
 
 
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 del Reglament de funcionament de les ponències tècniques de suport i comitès d’experts, amb el 
següent contingut: 

 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES PONÈNCIES TÈCNIQUES DE 
SUPORT I COMITÈS D’EXPERTS  
 
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. 
 
Atès que l’AMTU s’ha constituït en Central de contractació i que la seva activitat contractual mitjançant 
procediments com Acords marc, Sistemes dinàmics d’adquisició o d’altres s’endega en aquest any 2022. 
 
Atès que, segons el que estableix l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), en molts procediments de licitació, els òrgans de contractació de les administracions públiques 
han d’estar assistits per una mesa de contractació. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 
segona de la LCSP, la mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la corporació o un funcionari 
d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, el secretari o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda 
la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la funció 
de control econòmic pressupostari, així com els altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal 
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el 
seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de 
contractació no poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta. Ha d’actuar com a secretari un 
funcionari de la corporació. Igualment, segons el que estableix l’article 326.3 de la LCSP, les meses de 
contractació poden, així mateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents amb 
coneixements acreditats en les mateixes relacionats amb l’objecte del contracte.  
 
Atès que, segons el que es determina a l’article 146.2 LCSP, en els procediments que s’utilitzi una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, i que d’acord amb l’article 145 LCSP, s’estableix com a prioritat l’obtenció de béns o 
serveis utilitzant el binomi qualitat preu, comporta que s’hagin d’estipular en moltes licitacions criteris basats 
en un judici de valor. Així mateix, en el mateix article 146.2 LCSP, es determina que l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació l’han d’efectuar  en els procediments d’adjudicació, obert o restringit, la quantificació dels quals 
depengui d’un judici de valor majoritari, correspon a un comitè format per experts amb una qualificació 
apropiada, que disposi d’un mínim de tres membres, que poden pertànyer als serveis dependents de l’òrgan 
de contractació, o encarregar-la a un organisme tècnic especialitzat, degudament identificat en els plecs.  
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Atès que l’òrgan de contractació o la mateixa mesa de contractació, malgrat no ser majoritaris els criteris 
basats en un judici de valor, li pot ser necessari i útil disposar de l’avaluació o anàlisi d’una ponència tècnica 
en multitud de procediments. 
 
Atès l’article 28 del Reial decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, sobre les 
quanties màximes a percebre en concepte d’assistència a reunions d’òrgans col·legiats, sigui quina sigui la 
naturalesa i funcions d’aquests òrgans.  
 
És per aquest motiu que, es proposa l’adopció dels següents:  
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Estipular com òrgan d’assistència i assessorament col·legiat el Comitè tècnic del Comitè executiu de 
l’AMTU per l’activitat de la Central de contractació de l’AMTU. 
 
Segon.- Establir per l’activitat de la Central de contractació la possibilitat de poder nomenar a meses de 
contractació, a comitès d’experts o a ponències tècniques, perfils professionals i/o tècnics, prioritàriament, de 
les entitats associades que puguin participar en aquests òrgans d’assistència.  
 
Tercer.- Establir que els/les tècnics/ques esmentats/ades en l’acord primer i segon, que formen part de 
l’estructura pròpia de l’AMTU, no percebran indemnització per en concepte d’assistència a les sessions. 
 
Tot i així, aquells que participin ja sigui de l’esmentat Comitè tècnic o d’altres, en la Mesa de Contractació, 
Comitè d’experts o Ponència tècnica, percebran un indemnització en concepte d’assistència a les sessions de 
les següents indemnitzacions: 
 
Assistència a la sessió de la mesa de contractació: 120€ bruts. 
Assistència a la sessió del Comitè d’experts: 85€ bruts. 
Assistència a la sessió de la Ponència tècnica: 85€ bruts. 
 
La percepció d’aquestes indemnitzacions es consideren rendiments de treball i tributen per l’IRPF segons les 
regles generals i les circumstàncies personals i familiars.  
 
Quart.- Utilitzar la plataforma “MobiliCat” com a intranet, eina de dinamització i participació dels projectes 
vinculats a la Central de contractació i també com a eina de treball i compartició de documents dels diferents 
comitès d’experts i/o ponències tècniques. 
 
Cinquè.- Vist que les Bases d’execució del Pressupost de l’AMTU  (Exercici 2022) no fixa cap quantitat per a la 
indemnització per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, a percebre pels membres que efectivament 
hi assisteixin, comunicar aquest acord a la tresoreria de l’AMTU, perquè faci la conseqüent reserva 
pressupostària pel 2022, estimada en 10.000 euros, i els següents exercicis. 
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Sisè.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’AMTU i donar compte del present acord a tots els ens locals, 
administracions públiques o entitats de dret públic on treballin les diferents persones que formin part de les 
ponències tècniques o comitès d’experts.” 
 

 

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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