EXP: G-50/2018
"HABILITACIÓ PER A SER PROVEÏDOR O FABRICANT DE SUPORTS D’USUARIS
SENSE CONTACTE (SUS) DE PVC I DE CARTRÓ HABILITATS EN EL SISTEMA TMOBILITAT"
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Atès que en virtut del projecte T-mobilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM) té interès en habilitar, en règim de no exclusivitat, tots aquells
proveïdors o fabricants que s'encarreguin de proveir o fabricar els SUS en format PVC
i en format Cartró habilitats en el sistema T-mobilitat, per tal de conformar una xarxa
de proveïdors o fabricants estable en la seva provisió i adaptable a les modificacions
tecnològiques que pugui esdevenir en el propi sistema del projecte T-mobilitat.
Atès que en sessió ordinària de 22 de febrer de 2018, el Comitè Executiu de l'ATM va
acordar autoritzar al Director General per a l'aprovació de les condicions generals
respecte 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 T-mobilitat.
Atès que el Director General de I'ATM, per delegació del Comitè Executiu, en data 27
de febrer de 2018, 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 i aprovar el model oficial de sol·licitud d'habilitació, en els
termes i condicions que es deriven dels documents annexes a la Resolució (DOGC
núm. 7571, de 5 de març de 2018).
Atès que el Director General de I'ATM, en data 14 de juny de 2018, va resoldre
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 inicialment previst de 30 dies a un
termini màxim de 6 mesos (DOGC núm. 76748, de 22 de juny de 2018).
Atès que, mitjançant escrit presentat de data 20 d’abril de 2018 (registre núm. 459),
l’empresa CALMELL, SA ha sol·licitat la seva 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.
Atès que la Cap de l’Àrea de Sistemes, mitjançant els informes adjunts, va resoldre
favorablement la sol·licitud d’habilitació de l’empresa CALMELL, SA per a ser
proveïdor o fabricant de suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró
habilitats en el sistema T-mobilitat.
Atès que en data 8 d’octubre de 2019, el Director general de l’ATM va resoldre el
següent:
“Primer.- Aprovar la proposta d’habilitació de l’empresa CALMELL, SA com a proveïdor
o fabricant de suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en
el sistema T-mobilitat, d’acord amb els informes tècnics adjunts i els termes i les
condicions establertes en l’acord tipus que s’acompanya com ANNEX I.
Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

Doc.original signat per:
Pere Torres Grau 15/12/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*022BBV253B91TE2DXBVNKPCMU3F4QKI1*
022BBV253B91TE2DXBVNKPCMU3F4QKI1

Data creació còpia:
17/12/2021 10:02:13
Data caducitat còpia:
17/12/2024 00:00:00
Pàgina 1 de 4

Segon.- Procedir de forma immediata a la formalització de l’acord tipus que
s’acompanya com ANNEX I en 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 requerir a l’esmentat proveïdor o fabricant a la presentació del
corresponent aval bancari per import de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 Euros) que
es dipositarà en aquesta administració en el termini màxim de quinze dies des de la
notificació d’aquesta habilitació.
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Tercer.- Una vegada l’esmentat proveïdor o fabricant hagi formalitzat l’acord tipus i
presentat el corresponent aval, ordenar la seva inscripció i procedir a donar tràmit
d’informació pública en el registre de control corresponent.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la part interessada als efectes escaients.”
Atès que el Director General de I'ATM, en data 10 de gener de 2020, va resoldre
modificar el llindar de garantia per a la 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 a l’import de 50.000 euros, així com la modificació
de l'apartat III i IV 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 Tmobilitat, així com de l'acord tipus previst en el sistema com ANNEX I, en els termes i
condicions que es deriven de l’esmentada resolució i de l'informe tècnic que s’hi
adjunta (DOGC núm. 8044, de 17 de gener de 2020).
Atès que el Director General de l’ATM, en data 28 de gener de 2020, va aprovar la
modificació de la resolució de data 8 d’octubre de 2019 d’aprovació de la proposta
d’habilitació, només en relació a l’import de l’aval requerit, tot mantenint la resta dels
termes de l’esmentada resolució. Així mateix, en la mateixa resolució de 28 de gener
de 2020, es va resoldre procedir de manera immediata a la formalització de l’acord
tipus 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, i requerir al proveïdor
o fabricant que presentés el corresponent aval bancari per valor de 50.000,00€.
Atès que el proveïdor o fabricant ha formalitzat l’acord tipus i ha presentat el
corresponent aval dintre del termini màxim establert.
Atès que el Director General de l’ATM, en data 13 de febrer de 2020, va resoldre el
següent:
“Primer.- Aprovar de forma definitiva l’habilitació de l’empresa CALMELL, SA com a
proveïdor o fabricant de suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró
habilitats en el sistema T-mobilitat, d’acord amb els informes tècnics adjunts i els
termes i les condicions establertes en l’acord tipus formalitzat.
Segon.- Restar assabentat de la presentació de l’aval requerit, ordenar la seva
inscripció i procedir a donar tràmit d’informació pública en el registre de control
corresponent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la part interessada als efectes escaients.”
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Atès que, mitjançant l’execució del corresponent Programa de Conformitat i Acceptació
s’ha portat a terme el procés d’habilitació de fabricant de Suports utilitzant material
rPET (Polièster reciclable).
Atès que la Directora de l’Àrea de Sistemes i Innovació, mitjançant els informes
adjunts, va resoldre favorablement la sol·licitud d’habilitació de l’empresa CALMELL,
SA com a proveïdor per fabricar els models identificats amb material de polièster
reciclat (rPTEG) de suports d'usuaris sense contacte (SUS) habilitats en el sistema Tmobilitat.
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Atès que a l'acord tipus previst en el sistema com ANNEX I, formalitzat en data 28 de
gener del 2020, en el seu pacte segon preveia posar en coneixement de l’ATM
qualsevol canvi econòmic-administratiu i/o tècnic que li correspongui i que tingui
incidència en l’habilitació atorgada i més concretament en relació a materials utilitzats
per a la fabricació.
Per tot l’anterior,

RESOLC
Primer.- Aprovar la modificació d’habilitació de l’empresa CALMELL, SA com a
fabricant de suports d'usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el
sistema T-mobilitat, en el sentit dels informes tècnics adjunts i els termes i les
condicions establertes en l’acord tipus que s’acompanya com ANNEX I.
Segon.- Una vegada l’esmentat fabricant hagi formalitzat l’acord tipus, ordenar la seva
inscripció i procedir a donar tràmit d’informació pública en el registre de control
corresponent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la part interessada als efectes escaients.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades
poden interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha
dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la
notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, així com l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, de
conformitat amb el que preveu l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i 8, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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Pere Torres Grau
Director general
Signat electrònicament
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