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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ANUNCI de fixació de preus per als suports de la T-mobilitat.
Es fa públic que el consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, en sessió del Comitè Executiu, reunit en sessió ordinària
de data 19 de febrer de 2020, va adoptar el següent acord:
“Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM),
reunit en sessió ordinària en data 30 d'octubre de 2019, va acordar aprovar un nou cronograma estratègic
d'implantació del projecte T-mobilitat, que preveu una posada en servei per fases, essent la primera fase
d'implantació per al primer semestre de 2020 que integraria tots els títols il·limitats en l'àmbit dels 36
municipis de l'AMB; al segon semestre de 2020 la resta de títols integrats, títols socials i títols propis dels
operadors i les màquines de venda dins l'àmbit dels 36 municipis de l'AMB i de la resta de zones tarifàries; i al
primer trimestre de 2021, total la resta de funcionalitats pendents d'executar.
Atès que per aquest motiu és necessari que prèviament s'aprovin els preus dels suports del projecte Tmobilitat.
Vista la proposta de càlculs dels preus dels suports del projecte T-mobilitat, que s'acompanyen en annex, tant
en suport físic com en aplicació mòbil -entesa aquesta aplicació exclusivament com a suport del títol de
transport- i que es detallen del mode següent:

Preu suport T-mobilitat Import
Preu suport físic

4,5 €

Preu aplicació mòbil

1,0 €

S'ACORDA:

Primer.- APROVAR els càlculs dels preus del suport físic i d'aplicació mòbil -entesa aquesta aplicació
exclusivament com a suport del títol de transport-, detallats en aquesta proposta i adjunts en document annex.

Segon.- ELEVAR l'acord precedent al Consell d'Administració per a la seva ratificació.”

Barcelona, 21 de febrer de 2020

Pere Torres Grau
Director general
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