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PROJECTE DE FUSIÓ ENTRE LES SOCIETATS  
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU 
 (Societat absorbent)  

I  
 APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU  

 (Societat absorbida) 
 
Per donar compliment al que estableix la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre Modificacions 
Estructurals de les Societats Mercantils, els Òrgans d’Administració de les Societats 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU i APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, redacten i subscriuen el present Projecte de Fusió, 
elaborat d'acord amb les exigències contingudes en l'article 31 i concordants de l'esmentat 
text legal i el contingut del qual és el que s'exposa a continuació. 
 
A.- IDENTIFICACIÓ DE LES SOCIETATS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE DE FUSIÓ:  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU, amb domicili a 
Tarragona (43001), C/ Pere Martell, 1, despatx 16, constituïda per temps indefinit amb la 
denominació d’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, 
SA, en virtut de l’escriptura autoritzada pel notari que fou de Tarragona, Sr. Fernando 
Sequeros Valle el dia 12 de juliol de 1982. Transformada a l’actual i adaptada els seus 
estatuts socials en virtut d’escriptura autoritzada pel que va ser Notari de Tarragona, Sr. 
Jesús J. Royo Zurita Muñoz el dia 11 de desembre de 1986. Adaptats de nou els seus estatuts 
a la Llei de Societats Anònimes en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Royo el dia 25 de 
juny de 1992 amb el número 1.004 d’ordre. Traslladat el seu domicili a l’actual en virtut 
d’escriptura autoritzada per la Notari que ha estat de Tarragona, Sra. Sandra Pérez Tenedor 
el dia 1 de febrer de 2008 amb el número 99 del seu protocol, i ampliat el seu objecte social 
en virtut d’escriptura autoritzada per aquesta última Notari Sra. Pérez el dia 7 de juliol de 
2009 amb el número 5512 d’ordre. Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Volum 
998, foli 89, Full T-4897, amb N.I.F. A-43052729, com a Societat absorbent. 
 
CNAE: 4931. 
 
Constitueix el seu objecte social: 
 
“Article 2: 
 
2.1.- Constitueix l’objecte social de la societat la realització de les següents finalitats: 
a) Organitzar i prestar els serveis públics de transport col·lectiu de viatgers i col·laborar amb 
altres sistemes de transports i serveis urbans de qualsevol tipus que d’una manera principal o 
determinant, serveixin necessitats de la ciutat. 
b) Realitzar els estudis d’avaluació i els plans de mobilitat, transport i territori que l’Ajuntament 
de Tarragona li encarregui fins a la seva tramitació i aprovació per l’Òrgan competent. 
c) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s’expressen en el present article. 
L’empresa podrà, en relació amb el seu objecte social, realitzar tota classe d’operacions civils, 
mercantils, industrials o financers sense limitació. 



 

 
 

 

 
2.2.- Mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament. 
 
La Societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA, es considera 
com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, per a totes aquelles activitats 
relacionades amb l’objecte social descrit a l’anterior paràgraf. En aquest sentit, estarà obligada 
a realitzar els encàrrecs de gestió que li efectuï l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb les 
instruccions unilaterals fixades per aquest. L’encàrrec de gestió haurà d’estar relacionat amb 
l’objecte social i haurà de preveure les condicions d’execució i el seu finançament.” 
 
L’Òrgan d’Administració és un Consell d’Administració, format pels membres que a 
continuació es relacionen, detallant a més del càrrec que ostenten, la data dels seu 
nomenament com a membres d’aquest òrgan social: 
 

CÀRREC NOM DATA DE NOMENAMENT 
Conseller- President Sr. Jordi Fortuny i Guinart 

 
15/07/2019 

Consellera-Vicepresidenta Sra. Patricia Demetra Botez i 
Voicu 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Carles Farré Brull 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Maria del Carme Mas 
Morillas 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Gemma Marcos Rodríguez 
Peral 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Carlos Cuevas Cuevas 
 

23/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Ivana Martínez Valverde 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Oriol Vázquez Tarrida 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Lorena de la Fuente 
Vilatella 
 

25/02/2021 

Conseller-Vocal Sr. Albert Puñet Blanco 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal 
 

Sra. Eva Martí Motera 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal 
 

Sra. Eva Miguel Gascón 
 

30/09/2019 

Consellera-Vocal Sra. Maria Cristina Campos 
Álvarez 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Elvira Vidal Sensi 
 

12/09/2019 

 
I com a no consellers, ostentant el càrrec de Vicesecretari i Secretària, per una duració 
indefinida, són els següents membres:  
 

No Conseller-
Vicesecretari 

Sr. Jordi Torres Nierga 
 

30/11/2015 



 

 
 

 

No Consellera- Secretària 
 

Sra. Núria Pallarés Martí 09/03/2017 

 
El seu capital social és de 1.664.797,70 euros. La totalitat de les accions d’EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU, és a dir, les 2.770 accions 
nominatives de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, les té assignades l’Excm. 
Ajuntament de Tarragona, ostentant el 100% del capital social. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU va designar a 
AUREN AUDITORES, SLP representada per la Sra. Montserrat Mestre Vidal el 20 de 
desembre de 2019, per tal d’auditar els Comptes Anuals de la Societat dels exercicis 2019 a 
2021. 
 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, amb domicili a Tarragona, Passatge 
Saavedra, s/n. Constituïda per temps indefinit en virtut de l’escriptura autoritzada pel 
Notari que fou de Tarragona, Sr. Fernando Sequeros Valle el 15 de juliol  de 1983, com a 
Societat absorbida. Adaptats els seus Estatuts Socials a la Llei de Societats Anònimes en 
virtut de l’escriptura autoritzada pel que fou Notari de Tarragona, Sr. Lluis Vives Ayora el 
dia 26  de juny de 1992. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, en el volum 344, foli 
118, full T-4769, amb N.I.F. A-43053974, com a Societat absorbida. 
 
CNAE: 5221. 
 
Constitueix el seu objecte social: 
 
“Article 2 
 
2.1. Constitueix l’objecte social de la societat la realització de les següents finalitats: 
 

a) Gestionar i administrar el servei públic d’aparcaments municipals, subterranis o vigilats 
de superfície, instal·lats o que puguin instal·lar-se en el terme municipal, així com aquells 
establiments de concurrència i estacionament de vehicles de transport públic que hagi de 
gestionar el municipi. 

b) Gestionar el servei consistent en la realització de les operacions mecàniques de retirada 
amb la grua, amb la denúncia prèvia dels agents de trànsit, dels vehicles immobilitzats o 
abandonats a la via pública, dels que impedeixin la circulació, constitueixin un perill per 
a aquella o la pertorbin greument.  

c) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s’expressen en el present 
article, així com, en el seu cas, més amplies en relació amb el seu objecte social, realitzar 
tota classe de operacions civils, mercantils, industrials o financeres sense limitació.  

 
2.2. Mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament. 
 
La Societat Aparcaments Municipals de Tarragona, SA, es considera com a mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, per a totes aquelles activitats relacionades amb l’objecte 
social descrit a l’anterior paràgraf. En aquest sentit, estarà obligada a realitzar els encàrrecs de 
gestió que li efectuï l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb les instruccions unilaterals fixades 
per aquest. L’encàrrec de gestió haurà d’estar relacionat amb l’objecte social, i haurà de preveure 
les condicions d’execució i el seu finançament.” 
 
L’Òrgan d’Administració és un Consell d’Administració, format pels membres que a 
continuació es relacionen, detallant a més del càrrec que ostenten, la data dels seu 
nomenament com a membres d’aquest òrgan social: 
 



 

 
 

 

CÀRREC NOM DATA DE NOMENAMENT 
Consellera- Presidenta Sra. Patricia Demetra i Botez 

Voicu 
15/07/2019 

Conseller-Vicepresident Sr. Jordi Fortuny i Guinart 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Oriol Vázquez Tarrida 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Gemma Marcos Rodríguez-
Peral 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Eva Miguel Gascón 
 

30/09/2019 

Conseller-Vocal Sr. José Juan Acero de Dios 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Sandra Ramos García 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Albert Puñet Blanco 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Antonio Peco Plaza 
 

15/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Carles Farré Brull 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Lorena de la Fuente 
Vilatella 
 

25/02/2021 

Consellera-Vocal Sra. Maria del Carme Mas 
Morillas 
 

15/07/2019 

Consellera-Vocal Sra. Elvira Vidal Sensi 
 

19/07/2019 

Conseller-Vocal Sr. Kevin Xavier Sambache 
Silva 
 

19/07/2019 

 
 
I com a no consellers, ostentant el càrrec de Vicesecretari i Secretària, per una duració 
indefinida, són els següents membres:  
 

No Consellera-Secretària Sra. Núria Pallarés Martí 
 

09/03/2017 

No Conseller-
Vicesecretari 

Sr. Jordi Torres Nierga 30/11/2015 

 
El seu capital social és de 1.422.590,67 euros. La totalitat de les accions de APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, és a dir, les 2.367 accions nominatives de 601,01 euros 
de valor nominal cadascuna, les té assignades l’Excm. Ajuntament de Tarragona, ostentant 
el 100% del capital social. 
 
La Intervenció General de l’Ajuntament de Tarragona, en ús de les competències que li són 
atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i 3 i 29.3.A) del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats 
del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de l’EMPRESA MUNICIPAL 
D’APARCAMENTS DE DE TARRAGONA, S.A., que comprenen el balanç de situació a 31 de 



 

 
 

 

desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 
 
B.- PROCEDIMENT DE FUSIÓ: 
 
Es tracta d'una fusió en que la Societat absorbent i la Societat absorbida, són entitats 
íntegrament participades de forma directa pel mateix accionista, l’Excm. Ajuntament de 
Tarragona, domiciliat a Tarragona, Plaça de la Font, 1 amb NIF P-4315000B.  
 
Entre les Societats EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU 
i APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, es projecta un procés de fusió per 
absorció, en el que la societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE 
TARRAGONA, SAU, com a Societat absorbent, adquirirà en bloc tot el patrimoni, actiu i 
passiu de la Societat absorbida APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, en el 
moment de la dissolució sense liquidació de la Societat absorbida, sent un supòsit assimilat 
a l'absorció de societats íntegrament participades de forma directa pel mateix accionista, 
segons el que disposa l'article 42 i següents de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre 
modificacions estructurals de les societats mercantils, amb les previsions establertes en la 
Secció 8ª del capítol I del títol II de l'esmentada Llei. 
 
Així doncs, l'absorció que es proposa, és la de supòsits assimilats a l'absorció de societats 
íntegrament participades, que es regula en l'article 52.1 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre 
modificacions estructurals de les societats mercantils, amb remissió a l'article 49 del mateix 
text legal, estant les dos societats que participen en la fusió íntegrament participades pel 
mateix accionista. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU no ampliarà el seu 
capital social i, conseqüentment, no és necessària la determinació del valor de les accions 
amb vista a establir una equació de bescanvi. 
 
C.- BALANÇ DE FUSIÓ: 
 
Els balanços de fusió d’ambdues Societats participants en la fusió serà el Balanç tancat a 31 
de desembre de 2020, els quals s'inclouen com a Annex I a aquest Projecte de Fusió per 
Absorció. A l’existir obligació legal d’auditar EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS 
PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU els seus Comptes Anuals, aquest balanç tancat a 31 de 
desembre de 2020, ha estat verificat pels Auditors de Comptes de la Societat. 
 
Els balanços de fusió es sotmetran per a la seva aprovació al Ple Municipal de l’Excm. 
Ajuntament de Tarragona, en la seva condició de representant de l’Ajuntament de 
Tarragona, accionista únic de cada una de les Societats que participen en la fusió. 
 
D.- REALITZACIÓ D’OPERACIONS: 
 
Es considerarà a efectes comptables i fiscals que totes les operacions realitzades per 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, són per compte de la Societat 
absorbent, a partir del dia 1 de gener de 2021. 
 
E.- DRETS A ATORGAR ALS TITULARS DE PARTICIPACIONS O DRETS ESPECIALS EN 
LES SOCIETATS PARTICIPANTS:  
 
Que tant en la Societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, 
SAU com en la Societat APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, no existeixen 



 

 
 

 

obligacionistes ni titulars de drets especials ni tenedors de títols diferents dels 
representatius del capital.   
 
F.- AVANTATGES A ATRIBUIR ALS ADMINISTRADORS I ALS EXPERTS INDEPENDENTS: 
 
No s’atribuiran, en la Societat absorbent, cap classe d'avantatge especial als experts 
independents, doncs la intervenció dels quals, no és necessària en aquesta fusió, ni als 
administradors de les societats participants en la fusió per absorció. 
 
G.- ALTRES MENCIONS: 
 
(i) La fusió no és transfronterera. 

 
(ii) Al present Projecte de Fusió no s'acompanya la sol·licitud de nomenament d'Experts 

Independents pel Registre Mercantil ni l’Informe dels Administradors, per no ser 
necessaris d’acord amb l’article 49 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril de Modificacions 
Estructurals.  

 
(iii) La fusió no tindrà cap incidència sobre les aportacions d’indústria o en les prestacions 

accessòries, per no existir les mateixes. 
 
(iv) La fusió no suposarà cap conseqüència en matèria de treball, així com tampoc tindrà 

cap impacte de gènere en l’òrgan d’administració, ni incidirà en la responsabilitat 
social. 

 
En concret, la Societat absorbent se subrogarà en els drets i obligacions laborals dels 
treballadors de la Societat absorbida, en les condicions i seguint els procediments que 
preveu l'article 44 de Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, regulador del supòsit de successió 
d'empresa. 
 
Les entitats participants donaran compliment a les seves obligacions d'informació i, de 
consulta a la representació legal dels treballadors de cadascuna d'elles, d'acord amb el 
que disposa la normativa laboral.  
 
Després de l'execució de la Fusió, els drets laborals existents dels treballadors 
d’APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU seran respectats d'acord amb el 
previst legalment. Així doncs, els actuals treballadors de la Societat APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU prestaran els seus serveis a la Societat absorbent, 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU, qui els hi 
reconeixerà la seva antiguitat.  
 
Així mateix, la fusió projectada es notificarà als organismes públics als quals resulti 
procedent, en particular a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Per tot això, s'estima que la fusió no tindrà cap impacte negatiu sobre l’ocupació. 

 
(v) Així mateix, no es veuran restringits els drets d'informació dels representants dels 

treballadors sobre la fusió, ja que tota la informació continguda en l'article 39 de la Llei 
3/2009 de 3 d’abril de Modificacions Estructurals, es publicarà a la pàgina web de les 
dues Societats, http://emtanemambtu.cat/ i https://aparcamentstgn.cat/, amb 
possibilitat de descarregar-los i imprimir-los de forma gratuïta, així com posant-la a 
disposició dels mateixos, en els domicilis socials. 

 

http://emtanemambtu.cat/
https://aparcamentstgn.cat/es/home-2/


 

 
 

 

(vi) Que ni a la Societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, 
SAU ni a la Societat APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, existeixen 
obligacionistes ni titulars de drets especials. 
 

(vii) Que els elements més significatius que es traspassen a la Societat beneficiària i els quals 
hauran de ser objecte d’inscripció en registres públics, són el béns mobles i immobles que 
es relacionen en l’Annex II del present Projecte.  

 
La societat EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU es 
subrogarà respecte del patrimoni que rebi d’APARCAMENTS MUNICIPALS DE 
TARRAGONA, SAU en tots els seus drets i obligacions.  

 
(viii)  Com a conseqüència de la fusió així mateix, s’amplia l’objecte social de la Societat 

absorbent per tal d’incorporar l’activitat de la Societat absorbida, el qual quedarà 
redactat tal i com a continuació s’indica: 
 
Article 2  
 
2.1.- Constitueix l’objecte social de la societat la realització de les següents finalitats: 
 

a) Organitzar i prestar els serveis públics de transport col·lectiu de viatgers i col·laborar 
amb altres sistemes de transports i serveis urbans de qualsevol tipus que d’una manera 
principal o determinant, serveixin necessitats de la ciutat. 

b) Realitzar els estudis d’avaluació i els plans de mobilitat, transport i territori que 
l’Ajuntament de Tarragona li encarregui fins a la seva tramitació i aprovació per l’Òrgan 
competent. 

c) C) Gestionar i administrar el servei públic d’aparcaments municipals, subterranis o 
vigilats de superfície, instal·lats o que puguin instal·lar-se en el terme municipal, així com 
aquells establiments de concurrència i estacionament de vehicles de transport públic que 
hagi de gestionar el municipi. 

d) Gestionar el servei consistent en la realització de les operacions mecàniques de retirada 
amb la grua, amb la denúncia prèvia dels agents de trànsit, dels vehicles immobilitzats o 
abandonats a la via pública, dels que impedeixin la circulació, constitueixin un perill per 
a aquella o la pertorbin greument.  

e) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s’expressen en el present 
article, així com, en el seu cas, més amplies en relació amb el seu objecte social, realitzar 
tota classe de operacions civils, mercantils, industrials o financeres sense limitació.  

 
L’empresa podrà, en relació amb el seu objecte social, realitzar tota classe d’operacions 
civils, mercantils, industrials o financers sense limitació.  

 
2.2.- Mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament. 
 
La Societat es considera com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tarragona, per 
a totes aquelles activitats relacionades amb l’objecte social descrit a l’anterior paràgraf. En 
aquest sentit, estarà obligada a realitzar els encàrrecs de gestió que li efectuï l’Ajuntament 
de Tarragona, d’acord amb les instruccions unilaterals fixades per aquest. L’encàrrec de 
gestió haurà d’estar relacionat amb l’objecte social i haurà de preveure les condicions 
d’execució i el seu finançament. 

 
(ix) CONSEQÜÈNCIES DE LA FUSIÓ SOBRE L’ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ. En el procés de 

fusió per absorció quedaran cessats els càrrecs de la Sociedad absorbida, 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, i els membres de la Societat 
absorbent es ratificaran en els seus càrrecs.  



 

 
 

 

 
(x) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU es subrogarà 

en la plantilla total existent de APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU. 
 

 
 
H.- CENTRES DE TREBALL: 
 
Actualment, l’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU 
disposa del següents Centres de Treball: 
 
OFICINES:  
 

- LOCALITZACIÓ: Estació d’autobusos de Tarragona, c/Pere Martell 1, despatx 16  
- ACTIVITAT:  

o Gerència 

o RR.HH. 

o S.A.E-Cap de Torn 

o Estadística 

o Planificació 

o Comptabilitat-Financer 

o Billetatge 

o Cap d’estació 
- PERSONAL: 14 persones  

 
 CENTRE ATENCIÓ AL CLIENT-ESTACIÓ:  
 

- LOCALITZACIÓ: Estació d’autobusos de Tarragona, c/Pere Martell 1, vestíbul  
- ACTIVITAT:  

o Venda d’abonaments i informació  
- PERSONAL:  5 persones  

 
ESTACIÓ AUTOBUSOS   

- LOCALITZACIÓ: Estació d’autobusos de Tarragona, c/Pere Martell 1  
- ACTIVITAT:  

o Vigilància 
- PERSONAL:  2 persones  

 
CENTRE ATENCIÓ AL CLIENT-SOLER:  
 

- LOCALITZACIÓ: C/Soler, 4 - Tarragona  
- ACTIVITAT:  

o Venda d’abonaments i informació  
- PERSONAL: 2 persones  

 
TALLER I BRIGADA:  
 

- LOCALITZACIÓ: Polígon Industrial Francolí, nau 13 – Tarragona  
- ACTIVITAT:  

o Reparació i manteniment: vehicles, pals de parada, i demés elements  
- PERSONAL: 6 persones  

 
 



 

 
 

 

COTXERES:  
- LOCALITZACIÓ: Polígon Industrial Francolí, parcel·la 23 – Tarragona  
- ACTIVITAT:  

o Cap Operacions – 1 

o Cap de Manteniment - 1 

o Control del Trànsit  - 4 efectius + 1 pre-jubilat 

o  S.A.E.  - 2  

o Inspecció -  8 

o Vigilància – 3  

o Oficina d’objectes perduts – 1  

o Conductors – plantilla - 175 
- PERSONAL: 196  persones  

 
Aquests centres de treball estan previstos que com a conseqüència de la fusió no es veuran 
alterats, sinó, que s’inclouran els d’APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, qui 
disposa dels següents Centres de Treball: 
 
OFICINES:  
 

- LOCALITZACIÓ: C/ Pons d’Icart, 1 cantonada C/ Unió, 30 
- ACTIVITAT: 

o Gerència 
o Cap de Serveis 
o Administració Gerència i Contractació. 
o Comptabilitat-Financer 
o RR.HH. 
o Gestió personal inspectors zones regulades  
o Gestió cobrament zones regulades APP´s 
o Gestió administrativa i coordinació de l’àrea de manteniment 
o Cap d’Àrea d’Administració 
o Cap d’Àrea de Zona Regulada 
o Cap d’Àrea de Manteniment 
o Àrea Comercial 

- PERSONAL: 9 persones 
 

CENTRE ATENCIÓ AL CLIENT: 

 

- LOCALITZACIÓ: C/ Pons d’Icart, 1 cantonada C/ Unió, 30 
- ACTIVITAT: 

o Informació usuaris zones regulades, altes i renovacions quotes anuals o 
trimestrals. 
o Informació usuaris aparcaments, altes i baixes abonats , venda abonaments hores 
o Gestió denúncies i recaptacions parquímetres 
o Tràmit denúncies a BASE 
o Cap d’Àrea Atenció Client 

- PERSONAL: 4 persones 
  

INSPECTORS ZONA REGULADA: 

 

- LOCALITZACIÓ: Zona Regulada i Aparcaments dissuasius 
- ACTIVITAT: 

o Control vehicles zona regulada i sancions. 
o Inspectors Zona Regulada 



 

 
 

 

- PERSONAL: 15 persones 
 

APARCAMENTS: 

 

- LOCALITZACIÓ: Aparcament Saavedra, Aparcament I. Tarraco, Aparcament 
Torroja, Aparcament Francesc Bastos, Aparcament Av. Catalunya, Aparcament P. 
Companys i Aparcament Joan XXIII 

- ACTIVITAT: 
o Control, gestió i vigilància aparcaments. 
o Recollides caixers aparcaments. 
o Altes i baixes abonats aparcaments. 
o Recollides parquímetres 
o Cap d’Àrea Aparcaments 
o Agents d’Aparcaments 
o Agents de Recollida 

- PERSONAL: 15 persones 
 
MANTENIMENT: 

 

- LOCALITZACIÓ: Aparcament Saavedra 
- ACTIVITAT: 

o Manteniment aparcaments 
o Manteniment zones regulades 
o Treballs pintura zones regulades i aparcaments. 
o Departament informàtic 
o Operadors informàtics 
o Oficial Manteniment 

- PERSONAL: 7 persones 
 
I.- MOTIUS ECONÒMICS VÀLIDS: 
 
Que EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU i APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU estan participades íntegrament i de forma directa pel 
mateix accionista, l’Excm. Ajuntament de Tarragona. 
 
El model societari de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, es fonamenta en la premissa que la 
raó de ser de les empreses municipals és prestar serveis de qualitat a la ciutadania.  

 
Així mateix, dins del reconeixement constitucional a la iniciativa pública (art. 128.2 CE), les 
Administracions Públiques, i en particular, les Administracions locals, disposen 
d'instruments legals per a canalitzar la iniciativa econòmica, que venen reconeguts en l'art. 
86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. A més, les 
corporacions locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els 
serveis que presten en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb l'art. 85.1 de la LBRL; 
ara bé, l'art. 85.2 de la referida norma, modificat per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, disposa que els serveis públics de 
competència local hauran de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient. 

 
L'Administració pública se sotmet a una sèrie de principis imprescindibles per possibilitar 
el servei a l'interès general. L'article 103 CE situa dins d'aquests principis fonamentals de 
l'actuació administrativa el principi d'eficàcia. 

 



 

 
 

 

El principi d'eficàcia es configura com un principi jurídic vinculant per a les administracions, 
amb una doble dimensió subjectiva i objectiva. Subjectivament, implica l'existència d'una 
organització idònia per a complir els seus fins, dotada dels mitjans personals i d'una 
estructura jurídica i organitzativa adequada. Objectivament, implica el desenvolupament 
d'actuacions que obtinguin resultats que satisfacin l'interès general. 

 
Al costat del principi d'eficàcia, i també amb reconeixement constitucional, es troba el 
principi d'eficiència. En concret, afirma l'article 31.2 CE que la despesa pública realitzarà 
una assignació equitativa dels recursos públics, i la programació i execució respondran als 
criteris d'eficiència i economia. 

 
Per tot, la finalitat última de la fusió respon a dotar a la Societat resultant de la fusió d’una 
estructura adequada per la prestació de serveis públics de qualitat amb la màxima eficàcia 
i eficiència possible. La cerca d’aquests principis fonamentals amb la nova configuració es 
concreta amb l’assoliment dels següents objectius: 

 
▪ Centralitzar la planificació i la presa de decisions per tal d'incidir en el millor 
desenvolupament de les activitats. 
 
▪ Controlar les activitats desenvolupades per a aconseguir una major coordinació i 
aprofitament dels recursos. 
 
▪ Racionalitzar l'estructura societària dotant-la de major simplicitat i transparència. 
 
▪ La simplificació de la gestió administrativa, comptable, mercantil i fiscal, evitant 
duplicitats d'estructures i costos. La simplificació de l’estructura organitzativa 
revertirà positivament en eficiència i economia, com a conseqüència de la reducció de 
costos d’estructura, sense incidir en el personal contractat. 
 
▪ Racionalitzar les funcions dels empleats i obtenir una major sinergia i eficiència, 
sempre amb la premissa que la reordenació societària garanteix la preservació dels 
llocs de treball. 
 
▪ Unificació d’estratègies empresarials, la creació de grups de treballs conjunts i la 
coordinació entre elles, per a facilitar una millora en la qualitat dels serveis prestats i 
una major sostenibilitat econòmica de la societat resultant. 
 
▪ Estandardització del model de gestió, supervisió de riscos i control intern. 
 
▪ Racionalització de l’estructura de finançament, per a obtenir una major rendibilitat 
dels excedents de tresoreria. 
 

En conclusió, la fusió que es proposa respon a la satisfacció de l’interès general i està 
orientada a l’eficàcia, eficiència, economia i qualitat del serveis públics, com a missió 
fonamental dels poders públics. 
 
Per tant, els anteriors factors han portat a recomanar que, per motius de viabilitat del 
negoci, es procedeixi a la fusió de la Societat APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, 
SAU per EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU. 
 
Que l'operació de reestructuració empresarial, s'ajustarà a quant estableix la legislació 
mercantil, complint tot el que estableix la mateixa. Al seu torn, es compliran tots els requisits 
fiscals a fi que l'operació de reestructuració s'ajusti a l’actual legislació fiscal, per gaudir dels 



 

 
 

 

beneficis fiscals que preveu l'article 76 i següents de la Llei de l'Impost sobre Societats i 
concordants. 
 
Aquest règim respon a el principi bàsic de neutralitat, de manera que l'execució d'aquesta 
fusió per absorció no originarà cap càrrega tributària a les Societats que intervenen en el 
procés ni al seu accionista. 
 
J.- OPERACIONS DESPRÉS DE LA SUBSCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE FUSIÓ: 
 
Es fa constar expressament que els administradors de les societats participants en el 
Projecte de Fusió, s'abstindran de realitzar qualsevol contracte que pugui comprometre 
l'aprovació del Projecte o modificar substancialment els patrimonis de les Societats 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU i APARCAMENTS 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU. 
 
K.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Amb caràcter previ a l'execució de la fusió per absorció, EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU accedirà a les dades personals de 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU, la qual és responsable del tractament. 
 
Aquest tractament i els que es derivin de el desenvolupament de la referida operació de 
societària, es troben emparats pel que preveu l'art. 21 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, ja que resulten 
necessaris per al fi de l'operació i garanteixen la continuïtat de la prestació dels serveis. 
 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU posarà a disposició de l'EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU la informació i documentació 
relativa a l'estat d'implementació de la normativa sobre protecció de dades personals a 
l'entitat i a les mesures de seguretat organitzatives i tècniques adoptades. 
 
La societat resultant de l'operació societària succeirà i ocuparà la posició de Responsable 
del tractament de la Societat absorbida, no implicant una cessió de dades, sinó una simple 
modificació en la figura del responsable, de la qual han de ser informats dels afectats 
(clients, proveïdors , usuaris, empleats), de conformitat amb el que disposen els articles 13 
i 14 del Reglament General de Protecció de Dades. 
 
La Societat absorbent es compromet a informar a tots els afectats del traspàs de les dades 
personals, assumint els costos d'informar d'aquesta circumstància. 
 
L.- RÈGIM FISCAL DE LA FUSIÓ: 
 
L'operació de Fusió s'acollirà al règim fiscal previst en l'art. 76 i següents del Títol VII, 
capítol VII de la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, per la qual 
cosa es procedirà desprès de la seva inscripció al Registre Mercantil de Tarragona, a 
efectuar l'oportuna comunicació al Ministeri d’Hisenda, d'acord amb el que es disposa en 
l'article 89 d'aquesta Llei i els articles 48 i 49 del Reglament de l'Impost sobre Societats. 
 
I per deixar-ne constància als efectes oportuns firmen conjuntament el present Projecte de 
Fusió, els membres de l’Òrgan d’Administració de les Societats EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU i APARCAMENTS MUNICIPALS DE 
TARRAGONA, SAU: 
 



 

 
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SAU. El Consell 
d’Administració: 
 

 
Sr. Jordi Fortuny Guinart 
 
 

 

 
Sra. Patricia Demetra Botez Voicu 
 
 

 

 
Sr. Carles Farré Brull 
 
 

 

 
Sra. Maria del Carme Mas Morillas 
 
 

 

 
Sra. Gemma Marcos Rodríguez Peral 
 
 

 

 
Sr. Carlos Cuevas Cuevas 
 
 

 

 
Sra. Ivana Martínez Valverde 
 
 

 

 
Sr. Oriol Vázquez Tarrida 
 
 

 

 
Sra. Lorena de la Fuente Vilatella 
 
 

 

 
Sr. Albert Puñet Blanco 
 
 

 

 
Sra. Eva Martí Motera 
 
 
 

 

 
 
Sra. Eva Miguel Gascón 
 
 

 



 

 
 

 

 
Sra. Maria Cristina Campos Álvarez 
 
 

 

 
Sra. Elvira Vidal Sensi 
 
 

 

 
 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SAU. El Consell d’Administració:  
 

 
Sra. Patricia Demetra Botez Voicu 
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Sra. Eva Miguel Gascón 
 
 

 

 
Sr. José Juan Acero de Dios 
 
 

 

 
Sra. Sandra Ramos Garcia 
 
 

 

 
Sr. Albert Puñet Blanco 
 
 
 

 

 
Sr. Antonio Peco Plaza 
 
 
 

 

 
Sr. Carles Farré Brull 
 
 

 



 

 
 

 

 
Sra. Lorena de la Fuente Vilatella 
 
 

 

 
Sra. Maria del Carme Mas Morillas 
 
 

 

 
Sra. Elvira Vidal Sensi 
 
 

 

 
Sr. Kevin Xavier Sambache Silva 
 
 

 

 
 
 


