CERTIFICACIÓ DE L’ACORD PRÈS EN EL COMITÈ EXECUTIU DE 4 D’ABRIL DE 2016 PEL QUAL ES VA
APROVAR LA CREACIÓ DE COMISSIONS TÈCNIQUES DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ
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 4 d’abril de 2016 es va aprovar la creació de comissions
tècniques de l’Associació de Municipis per la mobilitat i el Transport Urbà, amb el següent contingut:

“APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE COMISSIONS TÈCNIQUES DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER
LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ
Atès que un dels objectius fundacionals de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) és la formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la
mobilitat sostenible guanyin protagonisme i prestigi social.
Atès que des de la seva creació l’AMTU ha organitzat reunions de tècnics on han assistit responsables polítics
i tècnics de mobilitat, on s’ha exposat temes interns d’organització, així com informacions de caire general.
Atès que en l’àmbit de la mobilitat hi ha diferents temàtiques que pel seu propi interès promouen la creació
de grups específics de treball, com són l’aprovació de la Llei de finançament del transport públic, el projecte
de la targeta T-Mobilitat, les diferents àrees del territori o corredors generadors de mobilitat, les
infraestructures, el projecte de creació de l’Oficina de Gestió Centralitzada de Transport a la Demanda i les
que puguin sorgir.
ES PROPOSA
Crear diferents Comissions Tècniques de Treball (CTT) amb diferents responsables de mobilitat dels ens locals
adherits a l’AMTU.
En un inici es creen les següent Comissions:
-

CTT pel seguiment del projecte de la T-Mobilitat (CTT TMobilitat)
o Objecte: Donar a conèixer les novetats del projecte, generar els informes corresponents per a
fer arribar a tots els associats, marcar el posicionament de l’AMTU al respecte, debatre i
acordar quin futur model de títols propis han de tenir els municipis AMTU i definir-ne la
tecnologia.
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-

CTT per a la millora del finançament local (CTT Finançament)
o Objecte: Aprofitant la nova llei pel finançament del transport públic a Catalunya, estudiar i
debatre sobre noves formes de dotar els municipis d’un finançament estable i adequat per a
poder mantenir i fer noves inversions en la xarxa de transport públic.

-

CTT per a la creació d’una Oficina de Gestió Centralitzada de Transport a la Demanda (CTT TAD)
o Objecte: Definició i seguiment del projecte.

Components
Les comissions tindran un caire voluntari i s’organitzaran de la següent manera:
a) Coordinador: Una persona del departament tècnic de l’AMTU
b) Representats polítics i/o tècnics, d’entre els ens locals associats a l’AMTU, a proposta del director
general de l’AMTU
c) Persones expertes que podran assistir a les reunions de manera puntual o continuada, a proposta del
director general de l’AMTU
Com a mínim, cada comissió haurà d’estar formada per 5 persones del grup de representants polítics i/o
tècnics. S’intentarà que aquestes siguin representatives de les diferents realitats que conformen els
associats.
Un mateix representant podria participar en més d’una Comissió (CTT). Per tant, també s’intentarà agrupar
les reunions de treball en un mateix dia i amb les hores consecutives.
Per a poder participar de les comissions caldrà només enviar un correu electrònic a amtu@amtu.cat
demanant poder-ho fer i la direcció general n’emetrà una resolució.
Retribució econòmica
No tindran retribució econòmica.
Lloc i dates de reunió de les comissions
Les reunions de les comissions podran celebrar-se en qualsevol dels municipis associats a l’AMTU i com a
mínim es reuniran un cop cada trimestre. Aquestes es fixaran per a tot l’any, de cara a la reserva d’agenda
dels seus membres, tot i que es podran modificar, si s’escau, degut a imprevistos que puguin sorgir.
Funcions i deures de les comissions
Cada comissió elaborarà, si s’escau, informes tècnics de caire intern que s’elevaran al Comitè Executiu o a
l’Assemblea de l’AMTU, per tal que n’aprovi el posicionament definitiu.
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Les comissions podran proposar la realització d’estudis i/o projectes que puguin ser d’interès pels associats.
També temes a ser tractats a la revista especialitzada en mobilitat i Infraestructures “MobiliCAT”.
Tota la documentació que es generi de les diferents reunions de treball quedarà penjada a la Intranet de
l’AMTU, on tots els associats en podran veure la seva evolució.”
A Granollers, a 5 d’ octubre de 2017, s’emet la present certificació, de la qual en dóna fe la Secretària.

M.Dolors Vilalta i Fossas
Secretària
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