CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AMTU A L’ATM

A la ciutat de Barcelona a 18 de novembre de 2002

REUNITS
D'una part, l'honorable senyor Felip Puig i Godes, en nom i representació del Consorci de
l’Autoritat del Transport Metropolità (des d'ara ATM), del que n'és el President;
I de l'altra, l'il·lustríssim senyor Josep Pujadas i Maspons, en representació de l’Agrupació
de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona
(des d'ara AMTU), de la que n’és el President

MANIFESTEN
Que en el Conveni de constitució del Consorci Autoritat del Transport Metropolità, signat
entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del
Transport, es preveu en la seva clàusula setena que, des del moment de la seva creació,
l'ATM vetllarà per aconseguir l'adhesió al Consorci dels ajuntaments de l’àmbit exterior a
l'EMT titulars de serveis de transport urbà, els quals ho faran en qualitat de titulars
d'aquest servei públic mitjançant el corresponent Conveni d’adhesió, i que la possibilitat
d’aquesta adhesió ha estat posteriorment recollida a la modificació dels Estatuts de l’ATM,
aprovats mitjançant acord del seu Consell d’Administració de 13 de desembre de 2001.
Que l’Agrupació de Municipis titulars de serveis de transport urbà de la regió
metropolitana de Barcelona, d’acord amb l'article tercer dels seus Estatuts, té com a
finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són
titularitat dels ens associats, per la qual cosa articularà les eines de cooperació i
col·laboració entre les administracions que en formen part, i amb altres institucions i
organismes que també intervinguin en el transport públic, mitjançant l’establiment dels
oportuns convenis de representació dels municipis associats, que requeriran que siguin
ratificats.
Que des de l'ATM es promouen polítiques de foment, racionalització, inversió i impulsió
del transport públic en general, i concretament del transport urbà de superfície, i que, per
tant, les seves activitats interessen les ciutats que tenen transport urbà i estan a la regió
metropolitana de Barcelona, de manera que és del tot convenient la participació dels
municipis que formen part de l'AMTU en el si de l'organització de l'ATM.

Que, en l’assemblea de l'AMTU de data 25 de setembre de 2002 , a instàncies del seu
Consell Executiu, s'aprovà la petició d'adhesió a l'ATM mitjançant la negociació i la firma
del corresponent Conveni amb aquesta entitat.
En base a tot l’exposat, se signa el present document
PACTES
PRIMER.- L'ATM acull en la seva organització els municipis amb transport urbà externs a
l’àmbit de l’EMT agrupats a l'AMTU, en qualitat de membres adherits, amb els drets i
deures que es diran a continuació, en virtut del present conveni, el qual obrarà en plenitud
en el moment que hagi estat ratificat pels respectius òrgans de govern de les dues
entitats.
SEGON.- La finalitat del present conveni és la de permetre a l'ATM el poder consultar,
informar, coordinar i participar de les seves accions envers el transport públic metropolità
amb aquells ajuntaments titulars de transport urbà adherits a l'AMTU; i a aquests, el de
tenir informació, poder participar, ésser escoltats i prendre part en la presa de decisions
de l'ATM.
TERCER.- La durada del present conveni s’estableix per temps indefinit, sense perjudici
de renúncia de qualsevol de les parts previ el compliment del que s’estableix al pacte
desè.
QUART.- Per aquest Conveni, I'ATM té el deure d'informar, consultar, i fer participar de
les seves actuacions a l'AMTU, i a través d'aquesta agrupació a tots el municipis a ella
associats. Igualment, té el dret de sol·licitar tota la informació que precisi per al
compliment de les seves actuacions.
CINQUÈ.- Per aquest conveni, I'AMTU té el dret d'ésser escoltada i consultada en totes
les actuacions de l'ATM; i de poder participar en el debat i en la presa de decisions de
l'ATM. A tal fi, I'AMTU ha de designar dos representants al Consell d'Administració de
l'ATM, un representant al Comitè Executiu d'aquest Organisme; i un nombre proporcional
de membres a totes i cadascuna de les ponències i comissions que es creï n al si de
l'ATM. Els representants de l'AMTU tindran els mateixos drets de veu i vot que la resta
dels membres d'aquest òrgans col·legiats, d’acord amb el que es preveu als Estatuts de
l’ATM.
SISÈ.- L'ATM té el deure de mantenir informada l'AMTU de totes les seves actuacions i de
requerir-li la seva opinió, sobretot en aquells assumptes que competin directament a la
gestió del transport urbà dels municipis associats a l'AMTU. També té el deure d'orientar, i
facilitar tota la informació i els estudis referits als respectius àmbits d'actuació de llurs
entitats, sempre i quan l'AMTU li ho demani.
SETÈ.- L'AMTU té el deure de participar activament en les actuacions de l'ATM.
VUITÈ.- L'AMTU i els municipis que l’integren tenen el deure de participar en les despeses
generals de funcionament de l'ATM, en les mateixes condicions que la resta de membres
del Consorci.

NOVÈ.- La modificació substancial i unilateral de qualsevol dels drets i deures previstos
en els pactes anteriors per una de les parts, legitimarà l'altra part a denunciar el present
conveni.
DESÈ.- L’AMTU podrà separar-se del Consorci, i en conseqüència donar per resolt aquest
Conveni, acomplint tot el que preveu l’article 25 dels Estatuts de l’ATM.
I, en prova de conformitat, se signa el present document per duplicat exemplar, i a un sol
efecte, en el lloc i la data citats a l’encapçalament.
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