
 
 
 
 
 
 

 
ADDENDA AL SISÈ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AUTORITAT DEL 
TRANSPORT METROPOLITÀ I L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT 
I EL TRANSPORT URBÀ, PER A L’ANY 2020 
 
 

REUNITS 
 

 
D’una banda, el senyor Pere Torres i Grau, que actua en nom i representació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità en la seva qualitat de Director general de l’ATM, de 
conformitat amb els Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, 
i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig, 
97/2005, de 31 de maig i acord de govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de 
febrer de 2017, més concretament l’article 4 dels Estatuts de l’ATM que faculten al 
Consorci per subscriure convenis amb l’AMTU, així com en virtut de l’autorització de 
l’Acord del Consell d’Administració de l’ATM de data 28 d’octubre de 2020. 
 

I d’altra part, la senyora Aurora Carbonell i Abella, que actua en la seva qualitat de 
presidenta de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (en endavant 
AMTU), amb nomenament per aquest càrrec amb data de 18 de desembre de 2020, i 
en virtut de les atribucions previstes a l’apartat 2f) de l’article 9 dels vigents Estatuts de 
l’associació, i amb capacitat legal per subscriure el present Conveni. 
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació 
per signar aquest Sisè Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà per a l’any 2020, a aquest efecte, 
 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que en data 10 de desembre de 2020 les Parts van signar un conveni de 
col·laboració (en endavant Conveni) relacionat amb la millora del transport públic 
col·lectiu urbà i interurbà dels municipis de l’STI de l’àrea de Barcelona associats 
a l’AMTU, mitjançant l’atorgament d’ajuts als municipis per a la millora del 
transport urbà i interurbà, els quals s’han concedit mitjançant la subscripció dels 
convenis esmentats en els punts expositius V, VI, VII, VIII i XI. 

 
II. Que al Conveni es feia constar que la millora del transport públic col·lectiu urbà 

i interurbà dels municipis de l’STI de l’àrea de Barcelona associats a l’AMTU 
abastava el conjunt d’actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2020 fins al 
30 de juny de 2021 a fi d’atendre els efectes produïts per la pandèmia de la 
Covid-19 en la finalització de les actuacions i treballs.  

 
III. Que el Comitè Executiu de l’AMTU celebrat el 22 de juny va aprovar el 

repartiment de l’import pendent de determinar del Conveni de 2020, determinat 
en l’Informe de tancament parcial del Conveni lliurat a finals de març de 2021, 
acordant licitacions vinculades a la Plataforma del Transport Flexible i a 
demanda. Annex 1. Certificat acord Comitè Executiu 

 



 
 
 
 
 
 

IV. Atès que en el marc d’aquesta col·laboració ha sorgit la necessitat d’ampliar la 
seva vigència 4 mesos més, sense cost extraordinari, arran de la impossibilitat 
de dur a terme els treballs en el temps previst inicialment a causa de l’esmentada 
pandèmia, la comissió de seguiment del conveni s’ha reunit virtualment en data 
29 de Juny proposant l’ampliació del conveni pel període de 4 mesos. 

 
Per tot l’anterior, les Parts que compareixen acorden el següent:  
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Prorrogar el Conveni de data 10 de desembre de 2020 per un període de 4 
mesos, tot fixant el nou termini de finalització en data 31 d’octubre de 2021. 
 
SEGONA.- Encarregar a la Comissió de Seguiment del Conveni la revisió dels plecs 
tècnics de les licitacions vinculades a la Plataforma del Transport Flexible i a demanda, 
a l’objecte de licitar-les durant el mes de setembre de 2021. 
 
TERCERA.- Excepció feta dels efectes de la modificació efectuada en aquesta 
Addenda, es manté la plena vigència de les clàusules previstes al Conveni.  
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquesta Addenda a un sol 
efecte. La data de l’Addenda serà la de l’última signatura. 
 
 
 
 
Sr. Pere Torres Grau  Sra. Aurora Carbonell i Abella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director General Presidenta 
Autoritat del Transport Metropolità  Associació de municipis per la Mobilitat i el 
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