ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AUTORITAT
DEL TRANSPORT METROPOLlTA, BUSMET SERVEIS, SL
SERMETRA, SL

Barcelona, a 23 de gener del 2013.

REUNITS

D'una part, el Sr. JOSEP ANTON GRAU I REINÉS,

D'una altre part, el Sr. JOAN GIMÉNEZ MARINÉ,

I d'una altre part, el Sr. SALVADOR ALAPONT I SISQUELLA i CARME FABREGAS
I CASAS,
respectivament.

INTERVENEN

r
,
\

a) El Sr. JOSEP ANTON GRAU I REINÉS, en nom i representació, de la
"AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ" (Consorci per a la
Coordinació del sistema metropolitil de transport públic de I'flrea de
Barcelona) (d'ara endavant, UATM U) amb domicili a Barcelona, carrer Muntaner,
número 315-321. ConstituH en virtut del decret 48/1997 de 18 de febrer,
modificats parcialment en virtut deis decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004,
de 11 de maig i 97/2005, de 41 de maigo Actua en I'exercici de les atribucions
inherents al seu expressat carrec de Director General de I'esmentat Consorci,
nomenat per acord adoptat pel Consell d'Administració del citat Consorci en data
16 de gener de 2013 i en virtut d'acord del Consell d'Administració adhuc de la
mateixa data.
b) El Sr. JOAN GIMÉNEZ MARINÉ, en nom i representació de la companyia
mercantil anomenada "BUSMET SERVEIS, SL", domiciliada a Barcelona, carrer
Diputació, número 315, amb NIF número B-63-246987; inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, volum 36286, foli 185, full B-278996, inscripció 1a , en
virtut del seu carrec de Conseller Delegat de la societat.
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c) El Sr. SALVADOR ALAPONT I SISQUELLA i la Sra. CARME FÁBREGAS I
CASAS, en nom i representa~ió de la companyia mercantil denominada
"SERMETRA, SL", domiciliada a Barcelona, carrer Muntaner, número 315-321;
amb NIF número B-63-269779; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,
volum 36758, foli 76, full número B-295431, inscripció 1", en virtud del seu carrec
de Conseller Delegat Mancomunat formalitzat en I'escriptura pública de la
societat en data 1 d'octubre de 2008 atorgada davant de notari de Barcelona el
Sr. Pedro-Ángel Casado Martín amb el número de protocol 2253.
Les parts en la representació que ostenten, es reconeixen mútua i reciprocament
plena capacitat legal i poder suficient per celebrar la present ADDENDA al CONVENI
DE COL'LABORACIÓ, i a aquest efecte,

EXPOSEN

r

1.

Que en data 23 de desembre de 2004, I'ATM, BUSMET SERVEIS, SL i
SERMETRA, SL van subscriure un Conveni de CoHaboració que té com a
objecte fixar el marc de col·laboració entre les parts en relació a la prestació
per part de SERMETRA, SL deis serveis de manteniment correctiu, preventiu i
evolutiu de sistemes de venda i validació de títols i de I'ajut a I'explotació, deis
operadors de transport públic de viatgers per autobús en I'ambit de la
integració tarifaria.

11.

SERMETRA, SL ha estat una fórmula inédita entre I'administració i el sector
privat que ha demostrat ser d'éxit - per actuar de forma col'!aborativa -,
escun;:ant les distancies entre les petites i grans empreses i esta permetent
impulsar des de les administracions I'evolució d'aquests sistemes tecnológics,
a la xarxa de transport públic col·lectiu en la seva globalitat.
Els nous sistemes tecnológics derivats de I'evolució del ticketing i SAE - i en
concret el Projecte T-Mobilitat aprovat en el Consell d'Administració de I'ATM
en data 13 de juliol de 2012-, demanden la garantia de correcta
interoperabilitat entre totes les empreses de transport, fet qué comporta la
necessitat de seguir actuant d'aquesta forma coHaborativa, que ha generat un
expertesa de solucions tecnológiques al lIarg d'aquests anys, per a potenciarla en el marc de requisits globals per part de la Generalitat: Nous sistemes
tarifaris i d'informació al viatger.
La forta i creixent demanda de sistemes d'informació al viatger per part de les
administracions titulars incideixen directament en el manteniment operacional
del SAE i del SW i demanden la reconversió d'aquests sistemes a bord de
I'autobús en consisténcia amb els criteris de sinergia amb els que s'actua en
el sí de SERMETRA, SL i en coordinació amb els serveis técnics de I'ATM i
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que garanteix que tot el parc d'autobusos estigui en les condicions optimes de
funcionament davant d'aquesti? requisits de caire global.
Ates que el 95 % de les empreses de transport de viatgers per carretera que
han d'assolir aquests requisits globals per part de la Generalitat, son
d'autobusos, es considera adient que SERMETRA, SL coordini aquest proces
d'integració operativa, necessaria per fer front a aquests requisits de caire
global.
111.

Que I'ATM, com a Consorci per a la Coordinació del sistema metropolita de
Transport Públic de I'area de Barcelona, en sessió de data 16 de gener de
2013 ha adoptat, entre d'altres, el següent acord que seguidament
transcrivim:

"Mitjanqant acord del Comite Executiu de I'A TM de data 17 de
febrer de 2003, es van aprovar els estatuts de la societat mixta
per a la gestió del manteniment del Sistema de Venda i
Valida ció i del Sistema d'Ajut a l'Explotació per a les empreses
de transport públic col·lectiu de viatgers per carretera en regim
de gestió indirecta, sota la denominació de SERMETRA, SL, tot
delegant en el Director General de I'A TM per portar a terme els
trámits adients de la referida societat.
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En data 23 de desembre de 2004, I'ATM, BUSMET SERVEIS,
SL i SERMETRA, SL van subscriure un Conveni que té com a
objecte fixar el marc de coUaboració entre les parts en relació a
la prestació per part de SERMETRA deis serveis de
manteniment de sistemes de venda i validació de titols, d'ajut a
I'explotació i de centre de monitorització i gestió als operadors
de transport públic de viatgers per autobús en I'ámbit de la
integració tarifária.
En data 15 de setembre de 2010, el Comite Executiu de I'A TM
va autoritzar al Director General de I'A TM a dur a terme
conjuntament amb els socis privats, una actualització de serveis
i recursos per potenciar I'activitat de SERMETRA, SL.
Ates que aquesta col·laboració está resultant molt beneficiosa
per a les parts, es considera adient per tal d'aprofundir amb
aquesta conjuntura, ampliar I'objecte del Conveni de
Col·laboració, per tal de que conjuntament amb I'ATM, es
duguin a terme per part de SERMETRA, SL les següents
tasques:

(i)
el conjunt de treballs preparatoris pel procés de la
licitació del Projecte T-Mobilitat.cat;
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(ii)
la definició de la Plataforma informativa del transport de
Catalunya en coordinació amb la Secretaria de Territori i
Mobilitat i;
(iii)
I'elaboració deIs mecanismes de coordinació operativa
entre les A TM's de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona en
coordinació amb la Secretaria de Territori i Mobilitat.
En virtut de I'anterior,

S'ACORDA
Primer.- AMPLIAR I'objecte del Conveni de Co¡'¡aboració
subscrit entre les parts en data 23 de desembre de 2004 en els
termes descrits a la part expositiva del present acord.

~
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Que en virtut de I'anterior, es considera I'órgan més adequat per conveniar
amb I'ATM els projectes esmentats en el expositiu precedent es SERMETRA,
SL; donada la seva demostrable experiéncia técnica en els Sistemes de
Venda i Validació i d'Ajuda a I'Explotació, així com pel seu coneixement i
col·laboració operativa directa amb els operadors de transport, actors
vertebradors de cadascun d'aquests tres projectes, ¡que són alhora part
essencial de SERMETRA, SL des deis seus orígens. Ates ¡'anterior, es
d'interes de les parts ampliar el marc en el qual SERMETRA, SL i I'ATM
presten la seva col'laboració.

V.

És en base a aquests objectius comuns que les parts han acordat en atorgar
es subscriu la present ADDENDA al CONVENI de COL·LABORACIÓ, que es
regira pels següents

"
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Tercer.- DOTAR en el pressupost definitiu de I'ATM de I'exercici
2013 els recursos necessaris per a dur a terme totes les
tasques abans esmentades".

IV.
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Segon.- FACUL TAR al Director General de I'ATM als efectes de
que subscrigui tots aquells documents necessaris per a
I'efectivitat del present acord, adoptant els acords respectius en
els órgans de govem de SERMETRA, SL, per tal d'adaptar els
estatuts a aquestes noves tasques objecte de col·laboració.

PACTES
J

J
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PRIMER.OBJECTE
DE
L'ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL'LABORACIÓ SUBSCRIT PER LES PARTS EN DATA 23 DE DESEMBRE DE
2004.

1.1.

La present Addenda al Conveni de Col·laboració té com a objecte ampliar el
marc de col·laboració entre les parts a les tasques detallades en els expositius
de la present Addenda, i que es concreten en:
(i)
(ii)

(iii)

1.2.

el conjunt de treballs preparatoris pel procés de la licitació del
Projecte T-Mobilitat.cat;
la definició de la Plataforma informativa del transport de
Catalunya en coordinació amb la Secretaria de Territori i
Mobilitat i;
I'elaboració deIs mecanismes de coordinació operativa entre les
ATM's de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona en coordinació
amb la Secretaria de Territori i Mobilitat.

L'ATM i SERMETRA, SL posaran indistintament a la seva disposició tots els
seus mitjans materials i humans amb I'interés de dur a terme la Col·laboració
objecte de la present Addenda.
En concret, la T-Mobilitat, la plataforma informativa del transport i la
coordinació operativa entre les diverses ATM's esdevindran des d'un punt de
vista técnic i tecnológic, en I'evolució deis actuals sistemes de SW i SAE
actuals i en coordinació amb I'objecte de la societat.
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Aixi, per part de SERMETRA, SL es posara a disposició de I'ATM la base de
coneixement de detall deis sistemes tecnológics derivats de la gestió deis
manteniments preventius i correctius deis actuals sistemes, globalment i en
particular en I'ambit deis operadors de transport públic col.lectiu de viatgers
per carretera, punt de partida deis citats treballs preparatoris del nou marc
d'actuació.
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1.3.

Les parts reconeixen que la titularitat de qualsevol dret que es derivi de la
consecució de la present Col'laboració, sera única i exclusivament de I'ATM.

SEGON.FINANCAMENT DELS
COL·LABORACIÓ.

NOUS ASPECTES

OBJECTE

DE

2.1.

L'ATM assumira els costos que es derivin de I'objecte de la present addenda
del Conveni de CoHaboració.

2.2.

A aquests efectes, s'estara als mecanismes de Iiquidació que es deriven del
Conveni de CoHaboració subscrits per les parts en data 23 de desembre de

2004.
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TERCER.-

REGIM DE PERSONAL DE SERMETRA, SL

El personal al servei de SERMETRA, SL sera contractat en régim de relació laboral
d'acord amb la normativa vigent.
Quan I'execució d'un prajecte tecnológic ho justifiqui, SERMETRA, SL podra rebre el
suport d'equips humans de I'ATM i/o BUSMET SERVEIS, SL.

QUART.-

MISCELÁNIA.

Per tot alió que no estigui present en la present Addenda de Conveni, s'estara a les
clausules del Conveni de Co¡'¡aboració subscrit per les parts en data 23 de
desembre de 2004.

I en prava de confor . t, se signa la present Addenda al Conveni de Col'laboració,
per triplicat exemgJar i n sol efecte, en ellloc i data indicats en I'encapyalament.
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Sr. J6án Giménez Mariné
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Sr. Salvador Alapont i Sisquella
Sr. Carme Fabregas i Casas
SERMETRA
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