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

Barcelona a 23 de desembre del 2004.

REUNITS

D'una part, el Sr. RAMÓN SERÓ ESTEVE,
.
D'una altre part, el Sr. JOSEP MARIA MART! ESCURSELL,

I d'una altre part, el Sr. SALVADOR ALAPONT I SISQUELLA,

INTERVENEN

a) El Sr. RAMÓN SERÓ ESTEVE, en nom i representació, de la "AUTORITAT DEL
TRANSPORT METROPOLlTÁ" (Consorci per a la Coordinació del sistema
metropolita de transport públic de I'area de Barcelona) (d'ara endavant,
"ATM") amb domicili a Barcelona, carrer Muntaner, número 315-321. ConstituH en
virtut del decret 48/1997 de 18 de febrer, publicats els seus estatuts al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 3652, de data 7 de juny de 2002,
decret 151/2002, de 28 de maig, pel qual es va aprovar la modificació de
determinats articles deis Estatuts Socials. Actua en I'exercíci de les atribucions
inherents al seu expressat carrec de Director General del citat Consorci, nomenat
per acord adoptat pel Consell d'Administració del citat Consorci en data 3 de
mare< de 2004, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dia 18
de mare< de 2004.
b) El Sr. JOSEP MARIA MART! ESCURSELL, 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 Regístre Mercantil de Barcelona, volum 36286, folí 185, full B-278996,
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inscripció 1", en virtut del seu carrec de President del Consell d'Administració
formalitzat en I'escriptura pública de constitució de la societat en data 18 de juny
de 2003 atorgada davant de notari de Barcelona el Sr. F. Palop Tordera amb el
número de protocol 1316/20032422.
c) El Sr. SALVADOR ALAPONT I SISQUELLA, en nom i representació 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 virtut del seu carrec de Conseller Delegat formalitzat en
I'escriptura pública de constitució de la societat en data 19 de juny de 2003
atorgada davant de notari de Barcelona el Sr. Joaquin Borruel Otin amb el
número de protocol 2422.
Les parts en la representació que ostenten, es reconeixen mútua i recíprocament
plena capacitat legal i poder suficient per celebrar el present CONVENI, i a aquest
efecte,

EXPOSEN

1.

Que I'ATM, com a Consorci per a la Coordinació del sistema metropolita de
Transport Públic de I'area de Barcelona, té com a finalitat articular la
cooperació entre les administracions públiques titulars deis serveis i de les
infrastructures del transport públic col·lectiu de I'area de Barcelona que en
formen part, així com la col'laboració amb aquelles altres que, com
l'Administració de ¡'Estat, hi estan compreses financerament o són titulars de
serveis propis o no traspassats, mitjanlfant I'elaboració i el seguiment de tots
els instruments juridics técnics i financers que es considerin convenients.

11.

Que BUSMET és una societat constitu"ida per diversos operadors de transport
públic de viatgers per autobús en la Regió Metropolitana de Barcelona (en
endavant, els Operadors de BUSMET) per a la millor coordinació deis serveis
de gestió del manteniment de sistemes com els de validació ¡venda, ajut a
I'explotació, elements mecanics i técnics deis autobusos i autocars, els seu s
equips i components, aixi com qualsevol altre tipus d'equips i sistemes de
similars funcions i caracteristiques amb qué comptin les empreses de
transport de viatgers i actuacions connexes.

111.

Que els autobusos integrats de la Regió Metropolitana de Barcelona estan
dotats en la seva majoria de Sistemes per a la Venda i Validació de titols de
transport aixi com del Sistema d'Ajuda a l'Explotació, constituint ambdós
sistemes un equipament avanlfat, que requereix, per al seu óptim
funcionament, del corresponent manteniment.
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IV.

Que ATM i BUSMET consideren que la coordinació deis diferents operadors
en la contractació deis serveis de manteniment deis equipaments a bord deis
autobusos i de cotxeres redundaria en I'optimització del cost i millora de
qualitat d'aquest servei així com deis equipaments que per aquest tema
gestiona I'ATM.

V.

Que a aquests efectes s'ha constíturt la societat SERMETRA, que está
participada per I'ATM (titular de 300 participacions socials que representen el
50% del capital social de la societat) i BUSMET (titular igualment de 300
participacíons socials, que representen el restant 50% del capital social de la
mateixa), I'objecte de la qual el constitueíx la gestió del manteniment deis
sistemes de la íntegracíó tarífaria, deis sistemes d'ajut a I'explotació d'aquest
ambit, i del lIoguer de les infrastructures comunes requerides, així com deis
treballs que es deriven de I'evolució d'aquests sistemes.

VI.

Que, d'acord amb el manifestat en els expositíus anteriors, és ínterés de les
parts fixar el marc de col'laboració en el qual SERMETRA prestara a I'ATM í
als operadors de transport públic de víatgers per autobús en la Regió
Metropolitana els serveis de manteniment de sistemes de venda i validació de
títols, d'ajut a I'explotació í de centre de monitorització i gestió que li són
propís, aixi com el finanlfament deis mateixos.

VII.

És en base a aquests objectius comuns que les parts han acordat en atorgar
el present CONVENI, que es regira pels següents

PACTES

PRIMER.·

OBJECTE DEL CONVENI.

1.1.

El present Conveni té com a objecte fixar el marc de col'laboració entre les
parts en relació a la prestació per part de SERMETRA deis serveis de
manteniment de sistemes de venda i validació de lítols, d'ajut a I'explotació i
de centre de monitorilzació i gestió als operadors de transport públic de
viatgers per autobús en I'ambit de la íntegració tarífaría.

1.2.

Els serveís a prestar per SERMETRA als que es refereix el present Conveni
són els que es relacionen a continuació:

a) Centre de Monitorització i Gestió (CMG), que té per objecte la gestió
centralitzada d'incidéncies i avaries.
b) Manteniment deis elements comuns deis equips del Sistema de Validació i
Venda (SVV).
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c) Manteniment
operadors.

reparació del Sistema d'Ajut a l'Explotació (SAE) deis

d) Manteniment d'infrastructures relatives al SAE així com de servidors i xarxa
de radiocomunicacions.

SEGON.-

FINANCAMENT I FACTURACIÓ DELS SERVEIS.

2.1.

SERMETRA facturara els serveis de CMG a J'ATM. Aquests serveis es
facturaran mensualment, i el seu preu sera el que resulti d'incrementar el cost
suportat per SERMETRA per a la prestacíó d'aquests serveís en un 2%.

2.2.

L'ATM assumira en la seva totalitat el cost deis serveis relatius al
manteniment
d'infrastructures
de
SAE,
servidors
i
xarxa
de
radiocomunicacions.

2.2.

SERMETRA facturara els serveis de totes les despeses corresponents al
manteniment del SVV, que inclou les despeses del preventiu, el correctiu, el
cost de transport i el cost deis recanvis als operadors, siguin o no Operadors
de BUSMET, que contractin aquests serveis. El preu d'aquests serveis sera el
fixat a I'efecte en cada moment per SERMETRA i recollit en els corresponents
contractes amb els operadors. En qualsevol cas, SERMETRA fíxara aquests
preus en funció de les despeses que suporti per a la seva prestació i de
marges empresarials habituals en activitats similars.

2.3.

Ates que es consídera que ATM es beneficiari i usuari deis serveis de
manteniment del SAE a bord deis autobusos de forma proporcional al número
d'operadors que tinguin a la seva vegada contractat aquest servei,
SERMETRA facturara a I'ATM en concepte de contraprestació per aquest
servei un import equivalent al que resulti d'incrementar en un 1% el 50% del
cost suportat per a la seva prestació. Les despeses ocasionad es en aquest
apartat són les relatives al 1er nivell, el correctiu, el transport i el recanvi de
peces avariades.

~2.4.
2.5.

Així mateix, SERMETRA facturara els serveis de serveis de manteniment del
SAE a bord deis autobusos de BUSMET que el tínguin instaHat. El preu
d'aquests serveís sera el fixat a I'efecte en cada moment per SERMETRA i
recollit en els corresponents contractes amb els operadors. En qualsevol cas,
SERMETRA fixara aquests preus en funció de les despeses que suporti per a
la seva prestació i de marges empresarials habituals en activitats similars.
Un cop adjudicats per SERMETRA e/s contractes d'arrendament de serveis
als que es fa referencia en la següent Clausula Tercera i Cinquena,
SERMETRA estara en disposíció de firmar els corresponents contractes de
prestació de serveis amb els Operadors de BUSMET i amb d'altres operadors.
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BUSMET garantira solidariament el compliment de les obligacions
económiques que els Operadors de BUSMET assumeixin davant SERMETRA
amb motiu deis contractes de prestació de serveis als que s'ha fet referéncia.
Aquesta garantia s'atorgara amb caracter d'abstracta i a primer requeriment,
amb renúncia als beneficis d'ordre, divisió i excusió.
2.6.

A les quantitats a facturar per SERMETRA als operadors i a ATM d'acord amb
I'indicat en els anteriors paragrafs se'ls hi addicionara I'IVA corresponent.

TERCER.·

ACTlVITAT DE CONTRACTACIÓ DE SERMETRA.

3.1.

Les parts convenen que SERMETRA podra subcontractar total o parcialment
els serveis objecte del present Convenio

3.2.

Els procediments de selecció i contractació de prove'¡'dors per part de
SERMETRA es duran a terme d'acord amb els principis de publicitat i
concurréncia.

3.3.

SERMETRA, amb caracter previ a I'adjudicació de cada contracte
d'arrendament de serveis, sol'licitara informe a una comissió técnica
constituIda per dos representants d'ATM idos representants de BUSMET.
L'informe emés per aquesta comissió no sera vinculant per a SERMETRA.

QUART.-

PRESTACIÓ DE SERVEIS A OPERADORS QUE NO TINGUIN
PARTICIPACIÓ EN BUSMET.

4.1

SERMETRA oferira i podra prestar els seus serveis objecte del present
Conveni a qualsevol operador de transport públic de viatgers per autobús que
operi en I'ambit del sistema tarifari integrat, amb independéncia de que el
mateix tingui o no participació en BUSMET.

4.2

No obstant I'anterior, les parts convenen que les condicions económiques deis
Operadors de BUSMET que es regulin en els corresponents contractes
individuals de prestacions de serveis entre SERMETRA i aquests operadors
en cap cas seran més gravoses que les incloses en contractes per a la
prestació deis mateixos serveis a altres operadors que no pertanyin a
BUSMET.
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CINQUE.5.1

Així mateix, ATM i BUSMET es comprometen a fer les aportacions
economiques necessaries -proporcionalment amb els percentatges de la seva
participacio en la societat - per tal que SERMETRA disposi en tot moment deis
fons necessaris per al desenvolupament de les activitats objecte d'aquest
Convenio

SISE.-

6.1

ALTRES APORTACIONS.

PROMOCIÓ DELS SERVEIS.
SERMETRA es compromet a realilzar la promoció necessaria per la correcta
difusió i comercialització deis serveis objecte d'aquest Conveni als diferents
operadors de transport públic de viatgers per autobús de I'ambit del sistema
tarifari integral.

SETE.-

COMISSIÓ DE SEGUIMENT.

7.1

Per analitzar I'evolució d'aquest Convení es constituira una comlsslo de
seguiment, composada per [1] representant de I'ATM, [1] representant de
BUSMET i [1] representant de SERMETRA.

7.2

Aquesta Comissió es reunira amb caracter trimestral, podent-se convocar amb
caracter extraordinari quan alguna de les parts ho consideri oportú.
La Comissió de seguiment promoura la realització d'accions que permetin
aconseguir els fíns d'aquest Conveni i donar respostes a les qüestions
suscitad es durant la seva vigencia.

~ . !. v'=!.U'- 'T-'=Ec:.: .-_- - "v-'-'IG"-'E: .!.N~C:!. !.IA~D:. !:E:.!: L. . :=C!. :=O:!. !.N~V~E: .!.N~1.
~ 8.1 El període inicial de vigencia del conveni sera des del 1 de gener de 2005 fins

el 31 de desembre de 2005, el qual podra ser prorrogat de forma automatica
per a nous períodes d'un any si cap de les parts notifica la seva intenció de
resoldre pel transcurs del temps, amb tres mesos d'anticipació a I'expiracíó del
terminí inicialment pactat, o una qualsevol de les seves prorrogues. Aquesta
notificació s'haurá de realitzar per escrit a I'altra parto
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NOVE.9.1

ARBITRATGE.

Després d'esgotar la via de I'acord privat i donada la impossibilitat manifesta
d'arribar a un pacte acceptable per les parls davant d'un hipotétic conflicte, les
parls acorden que, per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que es
plantegi a I'empara del present Conveni, se sotmetran a I'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de l'Associació Catalana per a
l'Arbitratge, encarregant-li la designació d'Árbitres i administració de
I'arbitratge d'acord amb el seu reglament, i sent d'obligat compliment la seva
decisió arbitral.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per triplicat exemplar i un sol
efecte, en el 1I0c i data indicats en l'encap9alamenl.

Sr. Ramón Seró Esteve
ATM

Sr. Josep
BUSMET

a

Sr. Salvador Alapont i Sisquella
SERMETRA
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