CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA,
AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES RELATIU A L’EMISSIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT PÚBLIC
PERSONALITZADES PER A PERSONES TRANSGÈNERES
Tarragona, 2 de juliol de 2019
REUNITS
D’una banda, el Sr. Pere Padrosa i Pierre en qualitat de president del Consell d’Administració del
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (en
endavant ATM), creat per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 28 d¡abril de 2003 i
publicat mitjançant Resolució PTO/3843/3003, de 3 de desembre (DOGC núm. 4033) i adscrit a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de
transports,
I de l’altra, la Sra. Mireia Mata i Solsona, Directora General d’Igualtat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (DGI), nomenada pel Decret 130/2016, de
26 gener i actuant en nom del departament de Treball d’afers socials i famílies de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la Resolució d’autorització de signatura de data 8 d’octubre de 2018.
Les parts es reconeixen capacitat jurídica per signar aquest conveni i
EXPOSEN
1. Que l’article 157.1 del Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies crea la Direcció General d'Igualtat i estableix entre les seves
funcions: promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques públiques;
promoure la participació de les persones de col·lectius en risc d’exclusió; planificar i
implementar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes,
gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI), així com contra la discriminació per raó de
l'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones. Així mateix
l’article 157.1. j) del Decret esmentat, regula la funció de la Direcció General d’Igualtat de
“col·laborar amb altres departaments, institucions o entitats en programes, projectes o
iniciatives que tinguin per objectiu la igualtat”.
2. Que, atesos els article 157.2.b) i 161 del Decret esmentat, de la Direcció General d'Igualtat en
depèn l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais,
Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. Aquesta àrea, entre d’altres funcions ha d’Impulsar el
desplegament i avaluar la implementació i el compliment de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre,
per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
3. Que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la
no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
L’article 23.1 de l’esmentada Llei regula que “Les administracions públiques de Catalunya,
especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions
perquè les persones trangèneres i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades
d’acord amb el nom de gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat.”
Així mateix, el seu l’article 22.6 regula “ Les administracions públiques de Catalunya han
d’establir els mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa s’adeqüi a les
relacions afectives de les persones LGBTI i a l’heterogeneïtat del fet familiar”.
.
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4. Que l’ATM, d’acord amb l’article 5.2 dels seus estatuts, vol incorporar a totes les seves
actuacions la funció de promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les
polítiques públiques. En aquest marc col·labora en la implementació de les polítiques per a la
igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere i intersexuals
(LGBTI).
5. Que el Consell d’Administració de l’ATM, de data 19 de desembre de 2018, ha acordat
possibilitar que les persones transgèneres, titulars de targetes personalitzades de l’ATM, puguin
sol·licitar que s’emetin amb el seu nom sentit, i en aquest sentit, proposa la modificació del
reglament d’ús d’aquestes targetes.
6. Que ambdues parts, per tal de donar complimenta la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, estan
interessades en col·laborar per fer possible que les persones transgèneres puguin sol·licitar
qualsevol targeta personalitzada expedida per l’ATM, amb el nom sentit, seguint el circuït que
s’especifica en aquest conveni.
En base a les esmentades consideracions, les parts subscriuen aquest conveni interadministratiu
de col·laboració, que es concreta en els següents
ACORDS
PRIMER - OBJECTE I FINALITAT
Aquest Conveni té com a objecte determinar els termes i les condicions de col·laboració entre les
parts, per a l’emissió o bescanvi de títols de transport personalitzats, propietat de l’ATM, per a
aquelles persones transgèneres que sol·licitin personalitzar-les amb el seu nom sentit
SEGON - COMPROMISOS DE LES PARTS
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’ATM seguiran el procediment que es detalla a
la memòria justificativa que acompanya a aquest Conveni per al compliment de l’objecte del
conveni.

TERCER - SEGUIMENT I CONTROL
Les parts acorden que podran crear una comissió tècnica de seguiment d’aquest conveni. Aquesta
avaluarà el grau d’assoliment de l’objecte del conveni i l’execució dels compromisos i actuacions
assumits. També resoldrà en primera instància, i de mutu acord, qualsevol divergència que pugui
sorgir en relació a l’aplicació d’aquest conveni .Els membres d’aquesta comissió es reuniran tantes
vegades com sigui necessari, i a petició de qualsevol de les dues parts.
QUART – RESOLUCIÓ DEL CONVENI
La resolució del conveni pot tenir lloc per les causes següents:
a) per acord de les parts
b) per l’incompliment d’alguna de les obligacions establertes en les clàusules d’aquest conveni,
en especial l’incompliment de les obligacions de col·laboració i participació tècnica.
c) per impossibilitat material de dur a terme la col·laboració en els termes i condicions
establerts en el conveni.
d) per altres causes establertes a la legislació vigent.
En cas de revocació, el contingut regulat en el conveni quedarà sense efectes a partir del dia hàbil
següent a la seva comunicació fefaent.
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CINQUÉ – DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i amb un límit temporal
màxim de quatre anys, i sens perjudici que, un cop exhaurida la seva vigència, les parts acordin la
continuïtat mitjançant la signatura d’un nou conveni.

SISÈ - NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Es regeix pels estatuts de l’ATM i per la resta de la
normativa que li és aplicable.
Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la seva interpretació o aplicació seran resoltes per
acord entre les parts signants o en el seu defecte, per la jurisdicció contenciosa administrativa.
S’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat d’acord
amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern.
SETÈ – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts tenen l’obligació de garantir la protecció de les dades individualitzades d’ordre privat a les
quals tinguin accés com a conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest conveni. Per tant,
compliran adequadament les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així
com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD i el que estableix qualsevol altra norma aplicable.
Ambdues parts estan obligats al deure de secret professional, en relació amb la informació o les
dades de caràcter personal que en ocasió de la realització d’aquest conveni coneguin.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni.

CPISR-1 C Pere
Padrosa Pierre

Signat digitalment per CPISR-1 C
Pere Padrosa Pierre
Data: 2019.07.02 13:23:24 +02'00'

_________________________
Pere Padrosa i Pierre en nom i representació del Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat

Per autorització del Conseller de Treball Afers Socials i Famílies per resolució 8 d’octubre de 2018
digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C Mireia
Mireia Mata Mata i Solsona
Data: 2019.07.02
i
Solsona
14:18:07 +02'00'
________________________________

Sra. Mireia Mata Solsona
Directora General d’Igualtat
En nom i representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex 1
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI

1. ENTITATS QUE SUBSCRIUEN EL CONVENI
-

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona. Autoritat Territorial de la Mobilitat.
Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

2. JUSTIFICACIÓ i NECESSITAT DEL CONVENI
Col·laborar en la implementació de les polítiques per a la igualtat de tracte i no discriminació de
persones lesbianes, gais, transgènere i intersexuals (LGBTI) per donar compliment al que estableix
la Llei 11/2014, de 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals (LGBTI) i per a l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Emissió o bescanvi de targetes i títols de transport integrats de l’ATM, per a aquelles persones
transgèneres que sol·licitin personalitzar-les amb el seu nom sentit
3. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PEL COMPLIMENT DEL CONVENI
Procediment per a l’emissió o bescanvi de títols de transport personalitzats:


Aquelles persones que presentin un document justificatiu emès per la DG d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya, on s’identifiqui a la persona sol·licitant i es faci constar el seu nom
sentit, podran sol·licitar a l’ATM l’emissió de la seva targeta personalitzada amb aquest nom.



Qualsevol dels CAC (Centres d’Atenció al Client) que l’ATM té autoritzats per rebre sol·licituds
de targetes personalitzades: Oficina d’Atenció Ciutadana del DTES de la Generalitat de
Catalunya a Tarragona, Estació d’Autobusos de Tarragona i altres entitats públiques o privades
amb les que es pugui signar aquest tipus de conveni, podran tramitar les sol·licituds
incorporant-hi el nom sentit.



Prèvia sol·licitud i justificació, l’ATM tramitarà la modificació del nom que figuri a les targetes
personalitzades en el cas de targetes ja existents. Aquestes targetes s’emetran de nou, a cost
zero per a la persona sol·licitant, amb el nom sentit que consti en el document justificatiu.



Quan es sol·liciti per primera vegada la targeta personalitzada, serà suficient amb omplir el
formulari amb el nom sentit, adjuntant la documentació justificativa. L’ATM emetrà la targeta
amb el nom sentit que consti a la sol·licitud.



L’ATM dissenyarà un formulari, mitjançant el qual es pugui fer la sol·licitud d’aquest tràmit i
adjuntar la documentació justificativa. En el cas de persones menors d’edat, la sol·licitud la
faran els seus representants legals.



L’ATM reflectirà aquestes modificacions a la base de dades de persones titulars de targetes de
transport personalitzades, que ha creat i utilitza per gestionar aquesta informació.
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4. COMPROMISOS ECONÒMICS
La realització de l’objecte d’aquest conveni, no comporta cap contraprestació econòmica.
Les despeses que s’originin en els supòsits de canvis de títols de transport ja existents per
modificar i actualitzar les dades, seran assumides per l’ATM.
5. ALTRES ASPECTES
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter contractual. El conveni
compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i de la
resta de normativa aplicable.
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