
Addenda a l’Acord de col·laboració entre els Consorcis del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, 
de l’Àrea de Girona i del Camp de Tarragona per a la licitació i contractació durant l’exercici 2019 
dels treballs: “Assistència tècnica en el procés d’integració tarifària”, “Serveis d’administració i 
gestió dels sistema operatiu de la Integració Tarifària”, “Serveis d’explotació i manteniment 
correctiu i evolutiu del Sistema de Gestió de la Integració Tarifària”, “Manteniment del Sistema de 
gestió del Centre d’Atenció al Client” i “Manteniment de la biblioteca de vincle dinàmic (DLL) pel 
tractament”. 
 
Tarragona, a 11 de juny de 2019. 
  
 
Reunits 
 
El senyor Pere Saló i Manera, president del Consorci del Comitè executiu del  Consorci del Transport 
Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.  
 
La senyora Maria Dolors Tella Albareda, presidenta del Comitè executiu del Consorci del Transport 
Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat. 
 
La senyora Trinitat Castro Salomó, president del Comitè executiu del Consorci del Transport Públic del 
Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat. 
 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a actuar, i 
 
 
Exposen 
 
 
1. Els Consorcis del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, de l’Àrea de Girona i del Camp de Tarragona 

(en endavant ATMs), van signar el 18 de juny de 2018 un acord de col·laboració entre les partes que 
els permet contractar de forma compartida per 2019 l’assistència tècnica en els processos 
tecnològics necessaris per a la integració tarifària, el servei d’administració i gestió dels sistema 
operatiu de la Integració Tarifaria, el servei de manteniment del programari Sistema de Gestió de la 
Integració Tarifària, el servei de manteniment del Sistema de gestió del Centre d’Atenció al Client 
(CAC) i el manteniment de la biblioteca de vincle dinàmic (DLL) pel tractament de les operacions a 
realitzar sobre targetes sense contacte en entorn Windows. 

2. Les parts han expressat la voluntat de modificar l’abast econòmic i les actuacions de les parts en la 
licitació particular del contracte de “Manteniment del Sistema de gestió del Centre d’Atenció al Client 
(CAC)” establertes en l’acord primer d’aquest acord de col·laboració, per tal de incorporar-ne els 
treballs d’instal·lació de nous CACs en el benentès que aquesta despesa no es reparteixi per parts 
iguales entre cada ATM sinó que sigui pagada per l’ATM a la que correspongui l’interès en fer els 
treballs.  

3. L’acord cinquè d’aquest acord de col·laboració estableix que qualsevol modificació dels termes 
d’aquest acord s’haurà de fer amb el consentiment de totes les parts i per escrit, modificació que 
s’haurà d’incloure en el document com a clàusules addicionals. 

4. Per tot això, les parts acordem subscriure aquest document, que queda sotmès al següent acord. 

 

Acord addicional Primer.- 
 

Es modifica el quart punt de l’acord primer de l’acord de col·laboració de data 18 de juny de 2018 
que defineix les actuacions de les parts en la licitació dels contracte de “Manteniment del Sistema 
de gestió del Centre d’Atenció al Client (CAC)”, que queda redactat de la següent forma: 

Manteniment del Sistema de gestió del Centre d’Atenció al Client (CAC)”, de forma única i 
compartida entre les tres ATMs que subscriuen aquest acord per un import de 17.900 euros, IVA 
exclòs, dels que 13.500 euros serien compartit a parts iguals entre les 3 ATMs i de la resta 



l’ATM Lleida assumirà un màxim de 1.200 euros, IVA exclòs, l’ATM Camp de Tarragona 
assumirà un màxim de 1.200 euros, IVA exclòs, i l’ATM Girona assumirà un màxim de 2.000 
euros, IVA exclòs, en funció de l’ús particular que cadascuna d’elles en faci. 

Al temps que s’inhabilita per aquesta contractació en particular la referència que es fa al penúltim 
paràgraf de l’acord primer de l’acord de col·laboració de data 18 de juny de 2018 per la que 
s’estableix que els serveis objectes de contractació es presten a parts iguals per a cadascuna de les 
ATMs en cada cas contractants. 

 

La resta d’acords del Conveni original signat en data 18 de juny de 2018 continua vigent. 

 
Presidenta del Comitè Executiu del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat 

 President del Comitè Executiu del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat 

 
 
 
 
 

  

Maria Dolors Tella i Albareda  Pere Saló i Manera 
 
 

  

Presidenta del Comitè Executiu del 
Consorci del Transport Públic del Camp de 
Tarragona, Autoritat Territorial de la 
Mobilitat 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

Trinitat Castro Salomó   
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