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RAFAEL MORALES i ROSALES, secretari general suplent de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 24 de maig del 2011, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, Sr. Jordi Pons i Novell, 
H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies i amb 
l’abstenció de la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el 
secretari general suplent de la Sindicatura, Sr. Rafael Morales i Rosales, i com a ponent la 
síndica Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar 
l’informe de fiscalització 18/2011, relatiu a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), 
exercici 2008. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 8 de juny de 2011 
 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 
 
 
 
 
 Jaume Amat i Reyero 
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ABREVIACIONS 
 
AGE Administració General de l’Estat 
ATM Autoritat del Transport Metropolità 
BEP Bases d’execució del pressupost 
BOP Butlletí Oficial de la Província 
Cetramsa Centre Metropolità d’Informació i Promoció del Transport, SA 
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
EMSHTR Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus 
EMT Entitat Metropolitana del Transport 
FEMP Federació Espanyola de Municipis i Províncies  
FMBSA Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA  
IBI Impost sobre béns immobles 
LCAP Llei de contractes de les administracions públiques 
MMAMB Mancomunitat Municipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
RLT Relació de llocs de treball 
SAE Sistema d’ajuda i explotació 
TBSA Transports de Barcelona, SA 
TMB Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); és la denominació agregada 

de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMBSA) i 
Transports de Barcelona, SA (TBSA) 

Tusgsal Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL 
TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
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1. INTRODUCCIÓ 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet el present informe de fiscalització, relatiu a l’Entitat Metro-
politana del Transport (EMT), corresponent a l’exercici 2008.  
 
Atès que aquest informe es va iniciar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la disposició transitòria 
tercera de l’esmentada llei, la tramitació d’aquest informe es realitza segons la regulació 
establerta per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per 
les lleis 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, de 25 d’abril, 7/2004, del 16 de juliol i 26/2009, del 
23 de desembre. 
 
 
1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA 

Tot seguit es descriuen l’objecte i l’abast de l’informe, així com la metodologia utilitzada i 
les limitacions de la fiscalització. 
 
 
1.1.1. Objecte i abast 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de regularitat comptable i del compliment de 
la legalitat dels comptes anuals de l’EMT referida a l’exercici 2008.  
 
Els estats i comptes fiscalitzats són els que estableix l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, és a 
dir: 
 
• L’Estat de liquidació del pressupost 
• El Balanç 
• El Compte del resultat economicopatrimonial 
• La Memòria 
 
En concret, els objectius han estat els següents: 
 
• Regularitat comptable: verificar que la informació i documentació comptable ha estat 

elaborada i es presenta conforme als principis i normes comptables i pressupostàries 
que són d’aplicació. 

 
• Compliment de la legalitat: verificar que els actes, les operacions i els procediments de 

gestió economicofinancera s’han desenvolupat d’acord amb la normativa que és 
d’aplicació.  
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1.1.2. Metodologia i limitacions 

Per tal de dur a terme la fiscalització de l’EMT s’han realitzat totes les proves, de com-
pliment i substantives, que s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència sufi-
cient i adient, amb l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les 
conclusions del present informe, excepte per la limitació a l’abast que es detalla en el 
paràgraf següent. 
 
No s’ha pogut validar la liquidació de l’aportació al dèficit del servei de transport de 
viatgers dels contractes de gestió interessada, que l’EMT té signats amb les empreses 
operadores de transport, atès que l’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres realit-
zades pels esmentats serveis. 
 
L’EMT sotmet els seus comptes a una auditoria de comptes anuals realitzada per l’em-
presa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. S’ha tingut accés als treballs i proves 
que han realitzat els auditors externs per a l’elaboració de l’informe de l’exercici 2008 i 
s’han fet les proves addicionals que s’han estimat necessàries, en relació amb determina-
des partides pressupostàries i comptes del Balanç i del Compte del resultat economico-
patrimonial, així com de la contractació administrativa. 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

L’EMT presta els seus serveis en divuit municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Va 
ser creada a l’empara de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen les 
actuacions públiques especials a la conurbació de Barcelona i a les comarques compre-
ses dins la seva zona d’influència directa, amb l’objectiu de prestar de forma conjunta els 
serveis de transport públic de viatgers dins el seu àmbit territorial. Cobreix un territori de 
334,4 km2 i dóna servei a una població l’any 2008 de 2.819.867 habitants, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. 
 
 
1.2.1. Objecte i funcions 

L’EMT es va constituir com a entitat metropolitana amb naturalesa d’entitat local, amb per-
sonalitat jurídica pròpia i capacitat plena per gestionar les atribucions que la Llei 7/1987 li 
assigna per prestar els serveis de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial comprès 
pels municipis de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de Llo-
bregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecans. 
 
L’article 16 de l’esmentada llei de creació li dóna les competències següents:  
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a) Coordinar els serveis de transport públic urbà de viatgers dels municipis del seu àmbit 
territorial. 

 
b) Planificar, ordenar i gestionar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, re-

gular i discrecional. 
 
c) Prestar el servei de transport públic subterrani de viatgers de Barcelona, sens perjudici 

de les competències que corresponen a la Generalitat.  
 
d) Exercir les facultats d’intervenció administrativa en els serveis de transport públic de 

viatgers en automòbils.  
 
e) Programar el trànsit en la xarxa viària bàsica definida pel Pla territorial parcial i pel Pla 

intermodal de transports i prestar assistència tècnica als municipis en matèria de trànsit 
urbà. 

 
Pel que fa als serveis de transport públic interurbà de viatgers als quals es refereix l’apartat 
b, corresponen a l’EMT les competències següents: 
 
• Ordenar i gestionar els serveis corresponents. 
• Atorgar les concessions de serveis regulars i les autoritzacions de serveis discrecionals. 
• Atorgar la concessió i l’autorització d’estacions de viatgers.  
 
L’article 18 de la Llei de creació de l’EMT estableix que per a la prestació dels serveis de la 
seva competència, l’EMT pot adoptar qualsevol de les formes de gestió establertes per la 
legislació de règim local.  
 
El domicili social és al carrer 62, núm. 16-18 edifici B, de la Zona Franca, de Barcelona. 
 
 
1.2.2. Activitat realitzada 

L’activitat realitzada per l’EMT es por dividir en les següents grans àrees: 
 

Servei públic de trans-
port regular de viatgers 
de gestió directa 

Realitzat per les següents empreses de l’EMT: servei d’autobusos, prestat per 
Transports de Barcelona, SA; servei de metro, prestat per Ferrocarrils Metropolitans 
de Barcelona, SA. 

Servei públic de trans-
port de viatgers en línia 
de gestió indirecta 

El presten empreses operadores privades, sota la titularitat de l’EMT, mitjançant 
contractes de gestió de serveis. Els més significatius són: 
• Servei del Barcelonès Nord i altres municipis (Tusgsal) 
• Servei de l’Hospitalet de Llobregat i altres municipis (Rosanbús, SL) 
• Servei de Gavà i Viladecans (Mohn, SL) 
• Servei de Sant Boi de Llobregat i altres municipis (Oliveras, SL) 
• Servei de Castelldefels i altres municipis (Mohn, SL) 
• Servei NitBus (Tusgsal i Mohn, SL) 
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Sistema de Tarifació 
Social 

El sistema es basa en l’establiment d’una targeta que acredita els seus posseïdors 
(persones grans o amb disminució i amb recursos econòmics escassos) per a la 
utilització del conjunt dels transports públics metropolitans en unes condicions de 
tarifació especial i diferenciada. Aquest sistema es materialitza en: 
• La gestió de la targeta rosa metropolitana, de la targeta rosa metropolitana de 

tarifació reduïda, i del passi metropolità d’acompanyant 
• La gestió de la targeta integrada de transport T-4 

Informació a l’usuari i 
senyalització i 
manteniment de 
parades 

• Atenció informativa als ciutadans, gestionant el telèfon 010 d’informació 
metropolitana i de la pàgina www.emt.cat, que inclou el programari Vull anar i la 
informació detallada dels transports metropolitans. Aquests serveis es presten en 
col·laboració amb l’empresa Centre Metropolità d’informació i Promoció del 
Transport, SA, propietat de l’EMT al 100% 

• Informació i manteniment de les parades d’autobús 

Tutela de l’Institut 
Metropolità del Taxi 

L’Institut Metropolità del Taxi és un organisme autònom de l’EMT que s’encarrega 
de regular i ordenar el servei del taxi a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Intervenció 
administrativa 

Exercir les facultats d’intervenció administrativa en els serveis de transport públic 
de viatgers en automòbils, mitjançant l’expedició de targetes de transport, 
l’autorització de serveis públics discrecionals de transports de viatgers i transports 
privats i les seves renovacions, etc. 

 

 
1.2.3. Òrgans de govern 

L’article 19 de la Llei de creació de l’EMT estableix que els seus òrgans de govern són els 
següents: 
 
• Ple del Consell Metropolità 
• President 
• Gerent 
• Comissió Especial de Comptes 
 
L’article esmentat obre la possibilitat que la mateixa entitat creï altres òrgans de govern. 
L’EMT va crear, mitjançant Acord de Ple del Consell Metropolità del 25 de febrer del 1988, 
la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern) com a òrgan de govern de l’EMT.  
 

Ple del Consell Metropolità 

L’article 20 de la Llei de creació de l’EMT disposa que el Ple del Consell Metropolità està 
format pels representants dels municipis del seu àmbit territorial, proporcionalment a la 
seva població i d’acord amb l’escala següent: 
 
a) Municipi de Barcelona: onze representants. 
b) Municipis de més de cent mil habitants: tres representants cada un. 
c) Resta de municipis: un representant cada un. 
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Els respectius plens municipals han de designar els seus representants al Ple del Consell 
Metropolità, entre els seus regidors, tal com ho regula l’article esmentat. 

En l’any 2008 el Ple estava format per trenta-quatre regidors, que havien estat proposats 
pels grups municipals següents: pel PSC, vint-i-dos; per CiU, cinc; pel PP, quatre; per 
IC-EUiA, dos, i per ERC, un. 
 

President 

El president de l’EMT durant l’exercici 2008 va ser Antoni Poveda Zapata (PSC), alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
El 26 de juliol del 2007 es van nomenar quatre vicepresidents: 
 

Vicepresidenta primera Assumpta Escarp i Gibert (PSC) de l’Ajuntament de Barcelona 

Vicepresident Jordi Portabella Calvete (ERC) de l’Ajuntament de Barcelona 

Vicepresident Antoni Rodés Inés (IC-EUiA) de l’Ajuntament del Prat de Llobregat  

Vicepresident César Arrizabalaga Zabala (PSC) de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 

 

Gerent 

L’article 23 de la Llei de creació de l’EMT regula la figura del gerent en els termes 
següents: 
 
a) El gerent no pot ser membre del Consell Metropolità i té la condició de funcionari even-

tual. 
 
b) Correspon al gerent, d’acord amb les directrius del Ple i seguint les instruccions del 

president: 
 

• Dirigir l’administració de l’entitat i executar els acords del Ple. 
• Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres. 
• Adoptar les resolucions de tràmit. 
• Dirigir el personal de l’entitat. 
• Exercir les funcions que expressament el Ple li delegui. 

 
El Consell Metropolità de l’EMT va nomenar gerent Pelayo Martínez Bauluz el 26 de juliol 
del 2007. En la mateixa data, la Presidència va dictar un Decret de delegació de com-
petències a la Gerència. Aquestes competències, resumides, són les següents: 
 
a) Preparar el projecte de pressupost i rendir el Compte general. 

13 
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b) Reconèixer bonificacions i exempcions, aprovar la liquidació de taxes a altres recursos, 
dictar providències de constrenyiment i donar de baixa i anul·lar càrrecs. 

c) Atorgar i denegar llicències i autoritzacions, atorgar escriptures i documents administra-
tius referits a adquisicions i a contractes administratius i presidir la Mesa de Contrac-
tació. 

d) Funcions respecte al personal, tals com l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de 
les bases de les proves per a la selecció de personal, l’adscripció i remoció del per-
sonal funcionari i laboral, l’aplicació del règim de llicències i permisos, l’autorització de 
les hores extraordinàries, la incoació d’expedients disciplinaris, etc. 

 

Comissió Especial de Comptes 

Està formada pel president i cinc consellers metropolitans i, tal com estableix l’article 24.1 
de la llei de creació, per un membre de cada un dels grups polítics representats en el 
Consell Metropolità. 
 

Comissió de Govern (actualment Junta de Govern) 

L’EMT va crear la Comissió de Govern mitjançant Acord del Ple del Consell Metropolità del 
25 de febrer del 1988 amb les funcions següents: contractar personal laboral i nomenar 
funcionaris; autoritzar, disposar i reconèixer despeses de quantia no superior al 5% dels 
recursos ordinaris de l’entitat; adquirir i alienar béns i drets, i aprovar projectes no supe-
riors a la quantia anterior; exercir accions judicials i administratives; aprovar convenis de 
col·laboració, reconèixer exempcions, reduccions i bonificacions tributàries de quantia no 
superior al 5% dels recursos ordinaris; efectuar encàrrecs i transferències a les societats 
de l’entitat; formular sol·licituds inicials de concertació d’operacions de crèdit i dictaminar 
sobre assumptes abans de sotmetre’ls al Ple del Consell Metropolità. 
 
Amb data 26 de juliol del 2007, el Ple del Consell Metropolità modificà el nom de la Co-
missió, que va passar a denominar-se Junta de Govern.  
 
En l’exercici 2008, la Junta de Govern estava formada pel president, els quatre vicepre-
sidents de l’EMT i pels següents membres del Consell Metropolità: Jordi Ràmia Gisbert 
(PSC), de l’Ajuntament de Montgat i Raimon Blasi Navarro (CiU), de l’Ajuntament de Bar-
celona. 
 
 
1.2.4. Organigrama 

L’organigrama de l’EMT a 31 de desembre del 2008 es mostra a la pàgina següent. 
 



Organigrama a 31 de dese  mbre del 2008

 

Gerent

Intervenció

Tresoreria

Secretaria

Direcció de Serveis Generals de: Direc rveis de ció de Se ció de GeDirec stió, Organització 
- EMT Transports i Planific ó aci
- EMSHTR 

- MMAMB 

Servei de Gestió Servei de Gestió i Servei de Plani ó i ficaci
Administrativa Explotació del Transport Estudis 

Tècnics Secció d’Informàtica

 
ó pròpia a partir deFont: Elaboraci  la informa .ció facilitada per l’EMT
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1.2.5. Entitats dependents i participades 

Les entitats dependents de l’EMT són les següents: 
 

Entitat Activitat 

Institut Metropolità del Taxi (Organisme 
Autònom) 

Gestió del servei metropolità de transport de viatgers en automòbils 
lleugers de lloguer amb conductor, així com la promoció del transport 
col·lectiu i altres serveis similars. 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA Gestió del servei metropolità de transport de viatgers per camí fix de 
rodament o per cable (ferrocarril, funicular, etc.). Participada al 100% 
per l’EMT. 

Transports de Barcelona, SA Gestió del servei metropolità de transport de viatgers per superfície 
(autobusos, microbusos, etc.). Participada al 100% per l’EMT. 

Cetramsa Atenció informació a l’usuari. Participada al 100% per l’EMT. 

 
L’EMT participa amb el 5% de l’accionariat en l’empresa pública Torre de Collserola, SA, 
que es va crear per a la construcció i posterior explotació del complex de comunicacions 
del mateix nom. 
 
L’EMT forma part dels consorcis i associacions següents: 
 
• Consorcis: 
 

• Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
• Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs 
• Consorci de l’Àrea Metropolitana 

 
• Associacions: 
 

• Associació per a la Promoció del Transport Públic 
• Unió Internacional del Transport Públic 
• Pla Estratègic Litoral de la Regió Metropolitana 
• Metròpolis 
• Medcitées 

 
 
1.2.6. Control intern 

L’EMT, com a entitat metropolitana amb naturalesa d’entitat local, està subjecta al règim 
pressupostari i al control intern en la triple accepció de funció interventora, de control fi-
nancer i de control d’eficàcia, d’acord amb el que estableix la normativa que regula les hi-
sendes locals. 
 
Les places de Secretaria i d’Intervenció de l’EMT (incloent-t’hi organismes autònoms i so-
cietats dependents) van ser ocupades per dos funcionaris adscrits a l’EMT, nomenats, el 
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primer, el 6 de novembre de 1999, com a secretari accidental, i el segon, el 29 de se-
tembre de 1998, com a interventor, per a realitzar les tasques pròpies del càrrec el temps 
imprescindible mentre no es cobrís la plaça vacant de forma reglamentària.  
 
El secretari i l’interventor de l’EMT van ser, també, durant l’exercici 2008, secretari i inter-
ventor de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i 
de la Mancomunitat Municipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB). 
 
El tipus de fiscalització exercida en l’EMT és prèvia. Així mateix, i amb caràcter anual, 
l’EMT sotmet els seus comptes a una auditoria financera externa realitzada per l’empresa 
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. L’informe d’auditoria de l’exercici 2008 mostra 
una opinió favorable sense excepcions. 
 
Pel que fa a la confecció de les actes dels òrgans col·legiats –Consell Metropolità i Junta 
de Govern– cal posar de manifest que aquestes no inclouen els annexos al quals fan men-
ció, i aquests són bàsics per deixar constància dels fets que s’hi aproven. 
 
 
1.2.7. Principal normativa aplicable  

La principal normativa aplicable en matèria comptable és la següent: 
 
• Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
• Reial decret 500/1990, del 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 

sisè de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
• Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre del Ministeri d’Economia i Hisenda, pel qual 

s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
La principal normativa aplicable en matèria de contractació és la següent: 
 
• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
• Llei 13/1995, del 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 
• Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 
 
La principal normativa aplicable en matèria de personal és la següent: 
 
• Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
• Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
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• Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 

• Llei 30/1984, del 2 d’agost, de reforma de la funció pública. 

• Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 

 
 
1.2.8. Convenis 

Els convenis que es consideren més rellevants a l’objecte de l’informe són els següents: 
 

Contracte programa del 2008 

El 8 d’abril del 2008 l’Administració General de l’Estat (AGE) i l’ATM van signar el contracte 
programa 2008, que té per objecte establir les relacions recíproques relatives al finan-
çament del transport públic regular de viatgers en l’àmbit de l’ATM i donar continuïtat a 
diversos aspectes dels contractes programa d’exercicis anteriors. Aquest contracte pro-
grama estén la seva vigència de l’1 de gener del 2008 fins al 31 de desembre del 2008 i 
comprèn, a més, la regularització de l’exercici 2007. 
 
El contracte programa recull les necessitats del sistema de transport gestionat per l’ATM i 
la seva cobertura mitjançant les aportacions dels usuaris i de les administracions pú-
bliques: AGE i les administracions consorciades en l’ATM, que són la Generalitat de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’EMT. 
 
En el marc del contracte programa, l’EMT fa efectiu el pagament de les subvencions i ajuts 
als operadors de transports de les línies sota la seva tutela, en concepte d’integració 
tarifària i altres (serveis nocturns, ampliació d’itineraris, millora de serveis, mobilitat reduïda 
i compensació de línies). Així mateix, l’ATM efectua les compensacions a l’EMT per les 
quantitats corresponents. 
 
Cal destacar el contracte programa dels exercicis 2002-2004, signat el 13 de desembre 
del 2004 per l’AGE i l’ATM, que preveia aportacions de les diferents administracions públi-
ques participants inferiors a les necessitats del sistema de 195,00 M€. El sistema va recór-
rer a mecanismes transitoris de finançament, el cost dels quals va ser assumit per les 
diferents administracions. L’aportació corresponent a l’EMT per fer front a aquestes insufi-
ciències va ser de 10,87 M€ a cancel·lar en els exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009 mit-
jançant anualitats de 2,72 M€ (vegeu informe de la Sindicatura de Comptes número 6/2009, 
corresponent a l’Autoritat Metropolitana del Transport, exercici 2005). 
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Conveni entre l’EMT, TMB i MMAMB sobre el deute històric del període 1994-1995 

En data 15 de juny de 1998, l’EMT i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) van for-
malitzar un conveni pel qual l’EMT consignava durant deu anys en el seu pressupost de 
despeses, des de l’exercici 1999, una partida d’1,14 M€, a pagar a TMB, amb la deno-
minació Sanejament deute històric, comprensiva d’una desena part de les aportacions 
pendents de pagament per tarifació social, que es van fixar en aquella data en 11,41 M€. 
 
En la mateixa data, també es va formalitzar un conveni entre la MMAMB i l’EMT, pel qual la 
MMAMB consignaria durant deu anys en el seu pressupost de despeses, des de l’exercici 
1999, una partida de 0,29 M€ a transferir a l’EMT en concepte de pagament del deute 
històric per tarifació social (1994-1995), comprensiva d’una desena part de les aportacions 
pendents, que es van fixar en aquella data en 2,93 M€. 
 

Conveni entre l’EMT, TMB i MMAMB sobre la tarifació social del període 2001-2003 

En data 22 de novembre del 2001, l’EMT, TMB i la MMAMB varen formalitzar un conveni a 
partir del qual l’EMT aportava una transferència anual a TMB per cobrir el dèficit derivat de 
la política tarifària especial aplicada a determinats grups d’usuaris (persones grans o amb 
disminució) dels serveis de transport. Pel període 2001-2003 es va fixar en una transfe-
rència corrent anual de 7,81 M€. 
 
L’EMT havia de preveure anualment en el seu pressupost de despeses aquesta trans-
ferència en funció de les seves disponibilitats pressupostàries. La MMAMB assumia, amb 
càrrec a futures aportacions a l’EMT, l’import de tarifació social que aquesta entitat no 
hagués pogut contreure a la finalització de cada exercici amb les condicions següents:  
 
• Les transferències no reconegudes per l’EMT s’havien de liquidar a TMB amb càrrec a 

les aportacions a rebre de la MMAMB per vuitenes parts (vuit exercicis) a partir del 
tercer any posterior al de la seva acreditació. 

 
• Els imports acollits a aquest calendari de pagament generaven un cost financer a càrrec 

de l’EMT calculat des de l’1 de gener de l’exercici següent a la seva acreditació i fins a 
la data d’abonament a TMB al tipus de d’interès legal.  

 
En els exercicis 2001, 2002 i 2003 l’EMT es va acollir a aquest pacte per uns imports de 
4,58; 7,81 i 7,21 M€ respectivament, que es liquiden amb càrrec a les aportacions de la 
MMAMB per vuitenes parts entre els exercicis 2004 i 2011, 2005 i 2012 i 2006 i 2013, res-
pectivament.  
 

Conveni entre l’EMT i TMB sobre la tarifació social de l’exercici 2008  

El 15 de maig del 2008 es va signar un conveni entre l’EMT i TMB per al finançament de la 
tarifació social de l’exercici 2008. En el conveni s’estableix que TMB es farà càrrec de 
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7,77 M€ en concepte de tarifació social de l’exercici 2008 que correspon a l’EMT i que 
aquesta retornarà aquest import a TMB amb el següent calendari: 2,30 M€ en l’exercici 
2008, i la resta, 5,47 M€, a parts iguals en els quatre exercicis següents. 
 
 
 
2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. 

 

APROVACIÓ I RETIMENT DELS COMPTES A LA SINDICATURA 

Les entitats locals, d’acord amb l’article 200 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals (TRLRHL), estan sotmesos al règim de comptabilitat pública, que comporta 
l’obligació del retiment de comptes als òrgans de control extern. 
 
Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar i retre el Compte general. La 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 4041/2004, del 23 
de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix l’estructura, continguts i nor-
mes d’elaboració del Compte general. 
 
La liquidació del pressupost de l’EMT corresponent a l’exercici 2008 va ser aprovada per 
decret de Presidència el 24 de febrer del 2009. Així mateix, el Consell Metropolità de data 
16 juliol del 2009 va aprovar el Compte general de l’exercici 2008. Prèviament a aquesta 
aprovació, la Comissió Especial de Comptes va emetre’n informe favorable i els comptes 
van ser exposats al públic mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 
25 de maig del 2009. 
 
L’expedient del Compte general va ser retut a la Sindicatura el 9 d’octubre del 2009 dins el 
termini establert per la normativa vigent.  
 
L’article 211 del TRLRHL estableix que les entitats locals d’àmbit superior tenen l’obligació 
d’adjuntar al Compte general dues memòries: una, justificativa del cost i rendiment dels 
serveis públics i una altra demostrativa del grau en què s’hagin acomplert els objectius 
programats, amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost. 
 
La memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius de l’EMT, que acompanya 
al Compte general del 2008 hauria de recollir inicialment els objectius previstos per l’entitat 
i efectuar el seu seguiment, per tal de verificar el compliment d’aquests.1

 
1. Atenent l’al·legació 2, s’afegeix aquest paràgraf al projecte d’informe, i s’elimina el següent: “Les memòries 
justificatives del cost i rendiment dels servis públics i la demostrativa del grau de compliment dels objectius de 
l’EMT, que acompanyen el Compte general del 2008, no es poden considerar com a tals, ja que de la seva 
lectura no es desprèn el rendiment dels diferents serveis públics prestats, ni l’avaluació del grau de compliment 
dels objectius programats amb indicació dels previstos i assolits.” 
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2.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

La liquidació del pressupost de l’EMT de l’exercici 2008 és la següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Liquidació pressupostària 

Capítols  
d’ingressos 

Pressupost
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Drets  
reconeguts  

Drets pendents 
cobrament 

1. Impostos directes 62.805.600,19 - 62.805.600,19 76.244.087,97 20.912.791,57 

2. Impostos indirectes - - - - - 

3. Taxes i altres ingressos 9.736.897,70 6.965.831,31 16.702.729,01 14.197.577,15 1.070,14 

4. Transferències corrents 103.571.961,36 4.859.000,00 108.430.961,36 106.568.084,31 2.051.786,03 

5. Ingressos patrimonials 1.260.000,00 - 1.260.000,00 1.212.658,26 172.133,62 

Total operacions corrents 177.374.459,25 11.824.831,31 189.199.290,56 198.222.407,69 23.137.781,36 

6. Alienació inversions reals - - - 900.000,00 - 

7. Transferències de capital - 1.454.449,04 1.454.449,04 1.460.459,16 - 

Total operacions de capital - 1.454.449,04 1.454.449,04 2.360.459,16 - 

8. Variació actius financers - 23.090.249,62 23.090.249,62 25.000,00 - 

9. Variació passius financers - - - - - 

Total operacions financeres - 23.090.249,62 23.090.249,62 25.000,00 - 

Total ingressos 177.374.459,25 36.369.529,97 213.743.989,22 200.607.866,85 23.137.781,36 
      

Capítols  
de despeses 

Pressupost 
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Obligacions 
pend. pagament 

1. Despeses de personal 2.576.324,84 210.033,13 2.786.357,97 2.771.813,53 2.091,04 

2. Despeses de béns i serveis 11.142.914,88 5.488.108,77 16.631.023,65 12.597.790,52 307.615,94 

3. Despeses financeres 749.473,89 (0,03) 749.473,86 692.527,79 374,26 

4. Transferències corrents 150.807.252,91 20.397.878,98 171.205.131,89 170.234.356,55 2.028.672,65 

Total operacions corrents 165.275.966,52 26.096.020,85 191.371.987,37 186.296.488,39 2.338.753,89 

6. Inversions reals 1.048.802,18 7.556.934,85 8.605.737,03 941.198,91 265.701,52 

7. Transferències capital 10.176.792,00 2.716.574,24 12.893.366,24 11.438.917,20 - 

Total operacions de capital 11.225.594,18 10.273.509,09 21.499.103,27 12.380.116,11 265.701,52 

8. Variació actius financers - - - - - 

9. Variació passius financers 872.898,55 0,03 872.898,58 872.898,57 - 

Total operacions financeres 872.898,55 0,03 872.898,58 872.898,57 - 

Total despeses 177.374.459,25 36.369.529,97 213.743.989,22 199.549.503,07 2.604.455,41 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
 
2.2.1. Pressupost inicial 

El Consell Metropolità de l’EMT va aprovar inicialment el seu pressupost el 8 de novembre 
del 2007. Aquesta aprovació inicial es va publicar en el BOP el 10 novembre del 2007. El 
pressupost va ser aprovat amb caràcter definitiu el 20 de desembre del 2007 i es va 
publicar, resumit per capítols, en el BOP del 22 de desembre del 2007. 
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2.2.2. Modificacions pressupostàries 

En l’exercici 2008 s’han realitzat modificacions pressupostàries per 36.37 M€, la qual cosa 
suposa el 20,5% del pressupost inicial. Sense considerar la incorporació de romanents, 
l’increment és del 17,3%. 
 
Les modificacions del pressupost de despeses es mostren, classificades per capítols i per 
tipus de modificació, en el quadre següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Modificacions de crèdit de l’exercici 2008 per tipus de modificació i capítols  

Capítols  
de despesa 

Suplements 
de crèdit 

Ampliacions 
de crèdit

Generacions 
de crèdit

Incorporació 
de romanents

Transferències 
de crèdit 

Total 
modificacions

Despeses de personal 206.851,74 0,00 0,00 3.181,39 0,00 210.033,13

Compres de béns i serveis 372.586,81 4.627.140,00 0,00 488.381,96 0,00 5.488.108,77

Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,03) (0,03)

Transferències corrents 9.227.965,20 2.338.691,31 4.859.000,00 3.972.222,47 0,00 20.397.878,98

Inversions reals 7.556.934,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7.556.934,85

Transferències de capital 0,00 1.454.449,04 0,00 1.262.125,20 0,00 2.716.574,24

Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

Total modificacions 17.364.338,60 8.420.280,35 4.859.000,00 5.725.911,02 0,00 36.369.529,97

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
L’EMT va regular les modificacions de crèdit en les bases de la 4 a la 6 de les Bases 
d’execució del pressupost (BEP). Segons les Bases, els expedients de modificació han de 
ser incoats per la Direcció de Serveis Generals, previ informe motivat del servei corres-
ponent i el de la Intervenció. 
 
S’han fiscalitzat tots els expedients de modificació del tipus suplements de crèdit, incor-
poració de romanents i generacions de crèdit; i un expedient d’ampliació de crèdit, el de 
major import, dels tres existents. 
 

Suplements de crèdit 

El suplement de crèdit és un tipus de modificació del pressupost de despesa per a la 
realització d’una activitat que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per a la qual el 
crèdit pressupostat ha resultat insuficient. L’EMT va aprovar durant l’exercici un únic 
suplement de crèdit, de 17,36 M€. El suplement, finançat amb romanent líquid de treso-
reria, augmentà el crèdit de despeses de personal, compres de béns i serveis, transfe-
rències corrents i inversions reals. 
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Documentació Dates/imports Incidència 

Incoació de l’expedient 12.2.2008  

Memòria justificativa del suplement Cap de servei de finances 
12.2.2008 

- S’adjunta una relació de partides 
afectades, però no una memòria 
justificativa de la necessitat de la 
despesa i de la insuficiència dels 
crèdits inicials. 

- Manca d’existència prèvia en el 
pressupost del 2008 de partides 
suplementades per 28.174,80 € i 
7.501.532,69 €. 

Finançament de la modificació Romanent líquid de tresoreria  

Informe d’intervenció 7.3.2008. Informe favorable  

Aprovació pel Consell Metropolità 13.3.2008 No s’especifica el tipus de modi-
ficació, ni les quantitats ni les parti-
des pressupostàries modificades. 

Publicació inicial en el BOP 17.3.2008  

Certificat de manca al·legacions 11.4.2008 . 

Publicació definitiva en el BOP 18.4.2008  

Documents comptables 7.4.2008 S’ha comptabilitzat la modificació 
de crèdit abans de la publicació en 
el BOP de l’aprovació definitiva. 

Informe sobre el compliment de 
l’estabilitat pressupostària 

26.9.2008 
La Intervenció informa de l’incom-
pliment de principi pressupostari, i 
ho comunica a la Direcció General 
de Política Financera i Assegu-
rances. 

 

Tramesa a la Generalitat i a l’Admi-
nistració de l’Estat 

 No consta en l’expedient. 

 

Ampliacions de crèdit 

Durant l’exercici 2008 es va ampliar el crèdit de la partida del pressupost de despesa, 
Servei de transport T-4, vinculada als ingressos de la Cambra de compensació de la 
targeta T4, per 4,63 M€. 
 
El Reial decret 500/1990, en l’article 39.3, estableix que en els expedients d’ampliació de 
crèdit s’han de definir els recursos que han de finançar la major despesa. Aquest majors 
mitjans s’hauran d’acreditar amb el reconeixement de majors drets sobre els previstos en 
el pressupost. 
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Respecte dels crèdits ampliables, la base 5 de les BEP regula que les ampliacions seran 
realitzades d’ofici, prèvia petició del servei corresponent.  
 
De la fiscalització realitzada de l’expedient d’ampliació es posen de manifest les incidèn-
cies següents: 
 
• Manca l’informe de la Intervenció. 

• L’EMT no ha dictat un acte exprés d’aprovació de l’ampliació, en consonància amb la 
base 5 de les BEP, que estableix que seran realitzades d’ofici. Les modificacions de 
crèdit han de ser aprovades expressament pels òrgans de govern de les entitats locals. 

 
• El reconeixement de majors drets sobre els previstos en el pressupost, base de l’am-

pliació, va ser d’1,70 M€ i no de 4,63 M€. Segons l’article 39.3, abans esmentat, l’import 
màxim ampliable seria d’1,70 M€, que correspon a l’import dels majors drets reconeguts 
sobre els previstos en el pressupost.  

Generacions de crèdit 

L’EMT va aprovar durant l’exercici un únic expedient, de 4,86 M€ en concepte de liquidació 
de l’exercici 2007, del Contracte programa signat entre l’ATM i l’AGE2.  

 

Documentació Dates Incidència 

Incoació de l’expedient 1.12.2008  

Memòria justificativa i font de finança-
ment de la generació de crèdit 

 (Vegeu la nota de peu de pàgina número 3.) 

Informe d’Intervenció 3.12.2008  

Aprovació pel gerent d’acord amb les 
BEP 

4.12.2008  

Documents comptables 28.11.2008 S’ha comptabilitzat la modificació de crèdit abans de la 
incoació de l’expedient.  

 
 

 
2. Atenent l’al·legació 4, s’incorpora el fragment següent: “en concepte de liquidació de l’exercici 2007, del 
Contracte programa signat entre l’ATM i l’EMT”, i s’elimina del projecte d’informe el següent: “La generació, 
finançada per una aportació de l’ATM en concepte de menor finançament a l’EMT de l’exercici 2007, augmentà 
el crèdit de les despeses als operadors de transport.” 

3. Atenent l’al·legació 4, s’elimina del projecte d’informe la incidència següent: “En el pressupost d’ingressos, 
aprovat inicialment per l’EMT, les aportacions de l’ATM, inclòs el menor finançament, ja estaven previstes, cosa 
que fa que aquest menor finançament no pugui ser font de finançament de la generació.” 
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Incorporació de romanents 

El Reial decret 500/1990, en l’article 47.1, estableix que els romanents de crèdit podran ser 
incorporats al pressupost de l’exercici posterior en determinats casos, mitjançant la in-
coació del corresponent expedient en què es justifiqui l’existència de recursos suficients. 

L’EMT va tramitar un únic expedient d’incorporació de romanents, de 5,73 M€, finançat en 
la seva totalitat amb romanent líquid de tresoreria. L’expedient inclou la documentació 
següent: 
 
Documentació Dates/imports Incidència 

Incoació de l’expedient i memòria 
justificativa 

12.2.2008  

Finançament de la modificació Romanent líquid de tresoreria  

Romanents incorporats 5.725.911,02 € S’ha incorporat un crèdit per 3.850.422,48 € 
que no formava part del pressupost de l’exer-
cici 2007. S’hauria d’incloure com a crèdit 
extraordinari. (Vegeu la nota de peu de pà-
gina número 4.) 

Informe d’Intervenció 7.3.2008  

Aprovació pel Consell Metropolità Aprovat el 13.3.2008 No s’especifiquen les quantitats i partides 
modificades. 

Documents comptables 13.3.2008   

 

 
2.2.3. Liquidació del pressupost de despeses 

Les obligacions reconegudes de l’exercici han ascendit a 199,55 M€, de les quals un 
85,3% corresponen a transferències corrents. La resta d’obligacions de l’exercici es repar-
teixen entre despeses de béns i serveis, 6,3%; transferències de capital, 5,7%; despeses 
de personal, 1,4%, i altres, 1,3%. 
 
El grau d’execució del pressupost és del 93,4%. Per a les despeses de béns i serveis i per-
sonal és del 75,7% i del 99,5%, respectivament. Per a les transferències corrents, el grau 
d’execució ha estat del 99,4%. La base 22 de les BEP indica que els pagaments es faran 
efectius, únicament, amb la signatura conjunta de la interventora i del tresorer, o de les 
persones que legalment els substitueixin. L’EMT no ha tingut en compte amb aquesta regu-
lació la necessitat de l’autorització de l’ordenador de pagaments, tal com estableix l’article 
5.2.c del Reial decret 1174/1987, del 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

 

 
4. Atenent l’al·legació 5, s’inclou aquesta darrera frase al projecte d’informe. 
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2.2.3.1. Despeses de personal 

El detall per concepte de les despeses de personal és el següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 1. Despeses de personal 

Concepte  Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent 
pagament 

Retribucions d’alts càrrecs 306.840,59 345.873,24 345.873,24 - 

Retribucions personal eventual 398.651,19 537.004,91 537.004,91 - 

Retribucions personal funcionari  1.067.970,14 1.127.638,59 1.127.637,51 - 

Retribucions personal laboral  70.135,55 54.645,55 54.638,64 - 

Incentius al rendiment 257.233,80 199.035,54 199.019,20 - 

Quotes socials 396.411,70 438.696,88 437.148,18 - 

Formació 10.485,60 10.485,60 3.190,00 - 

Fons social 64.489,45 68.870,84 64.681,81 1.716,75 

Ajudes dinar en horari especial 4.106,82 4.106,82 2.620,04 374,29 

Total  2.576.324,84 2.786.357,97 2.771.813,53 2.091,04 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
La Relació de llocs de treball (RLT) de l’EMT va ser aprovada pel Consell Metropolità el 20 
de desembre del 2007. La RLT inclou: la denominació dels llocs de treball, els comple-
ments de destí i específic, i el nombre de places ocupades/vacants de cada lloc de treball. 
La fiscalització del seu contingut presenta les incidències següents: 
 
• La RLT no descriu les característiques essencials del lloc de treball ni les funcions 

atribuïdes, ni especifica la forma de provisió del lloc de treball. Així mateix, no inclou el 
personal eventual. 

 
• Com a conseqüència de l’ambigüitat de la RLT en la definició dels diferents intervals del 

complement específic dins un mateix nivell de destí, es produeix una divergència entre 
la RLT i les retribucions cobrades per una part del personal de l’EMT. 

 
• No s’ha obtingut evidència de l’exposició al públic de la RLT, d’acord amb l’article 32 

del Decret 214/1990. 
 
La plantilla de personal va ser aprovada pel Consell Metropolità del 20 de desembre del 
2007, al mateix temps que s’aprovava el pressupost. Conté la denominació de les places, 
el grup, el nombre de places i el nombre de vacants d’acord amb la legislació vigent, i es 
subdivideix en personal funcionari, personal eventual i personal laboral. La plantilla de 
personal no s’ha publicat en el BOP ni en el DOGC, tal com estableix l’article 28 del Decret 
214/1990. 
 
El personal de l’EMT a 31 de desembre del 2008 estava format per quaranta-tres 
persones: el gerent, el director de Gestió, Organització i Planificació, la directora de Ser-
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veis de Transports, sis eventuals d’assessorament especial, trenta-dos funcionaris i dos 
laborals temporals. 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Moviments del personal a càrrec de l’EMT en l’exercici 2008 

Concepte 31.12.2007 Altes Baixes 31.12.2008 

Eventuals amb càrrec directiu 2 1  3 

Eventuals d’assessorament especial 6   6 

Funcionaris 26 2  28 

Interins 2  1 1 

Funcionaris en servei especial 3   3 

Laborals temporals 2   2 

Total 41 3 1 43 

Font: Elaboració pròpia a partir de les plantilles de personal dels detalls proporcionats per l’EMT de gener i 
desembre 2008. 
Nota: El director de Serveis Generals, l’interventor i el tresorer no estan inclosos en aquest quadre atès que 
encara que són càrrecs de l’EMT les seves retribucions són pagades als dos primers per la MMAMB, i al 
tercer per l’EMSHTR, entitats en què també presten els seus serveis. 

 
Les altes de l’exercici 2008 corresponen a dos funcionaris, proveïts per concurs intern 
entre el personal del Consorci de l’Àrea Metropolitana, i al nomenament d’un càrrec even-
tual directiu de nova creació. En relació amb el càrrec eventual, que és el de director de 
Serveis de gestió, organització i planificació, s’ha observat el següent: 
 
• Aquest nomenament es va fer per Decret de Presidència del 16 d’abril del 2008. D’a-

cord amb l’article 9 del Decret 214/1990, el nomenament de personal eventual directiu 
correspon al Ple o òrgan màxim de l’entitat local que, en aquest cas, és el Consell 
Metropolità, i no la Presidència. 

 
• Aquest lloc de treball no existia en la plantilla de personal aprovada juntament amb el 

pressupost del 2008. Així mateix, durant l’exercici 2008 no hi ha cap acord d’aprovació 
de la retribució que va cobrar aquest treballador.  

 
Per tant, l’EMT ha contractat personal eventual sense que aquest estigués previst en la 
RLT ni en la plantilla, i se l’ha remunerat mensualment sense que cap òrgan de govern 
hagi fixat l’import de les seves retribucions. No s’ha complert l’article 304.1 de la Llei 
2/2003, text refós de la Llei municipal de Catalunya, segons el qual el nombre, les 
característiques i la retribució del personal eventual han de ser determinades pel Ple de 
cada corporació, en començar el mandat. Aquestes determinacions només es poden 
modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 

 
• No s’ha publicat en els diaris oficials el nomenament d’aquest personal eventual, tal com 

estableix l’article 304.3 de la Llei 2/2003. L’article regula que la publicació ha d’incloure, 
entre altres, el règim de les seves retribucions i la seva dedicació.  
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Les condicions que regeixen per al personal de l’EMT estan regulades, principalment, en 
l’Acord de condicions de treball pel personal funcionari i en el Conveni col·lectiu del per-
sonal laboral, per als exercicis 2007-2011. En la seva fiscalització s’han observat les inci-
dències següents: 

• Les pagues extraordinàries pagades per l’EMT als seus treballadors inclouen el total de 
retribucions bàsiques i complementàries. Aquest fet contradiu l’article 28 de la Llei de 
pressupostos de l’Estat per a l’any 2008, que diu que es percebran dotze pagues 
mensuals, d’igual import i dues d’addicionals, els mesos de juny i de desembre, que 
inclouran, cada una de les addicionals, la totalitat d’una mensualitat de sous, triennis i 
complement de destinació i dues terceres parts del complement específic. 

 
• El punt 7.10 de l’Acord de condicions de treball diu el següent:  
 

La pèrdua de poder adquisitiu, basada en les dades oficials d’inflació de Catalunya, 
pot fomentar la revisió de la catalogació dels llocs de treball dels funcionaris, sense 
perjudici del respecte a la regulació retributiva de l’Estat. A aquests efectes s’estu-
diarà l’actualització del complement específic. 

 
Segons l’article 29 del Decret 214/1990, del 30 de juliol, del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, la RLT, com a expressió ordenada dels llocs de treball, té la 
finalitat d’assignar les categories retributives del personal d’acord amb les funcions atri-
buïdes. Qualsevol revisió de la catalogació dels llocs de treball ha de respondre a can-
vis en l’assignació de funcions, que, d’acord amb l’article 31, han d’estar degudament 
motivats i respondre als requisits de l’article 27, i no han de ser compensacions per 
pèrdua de poder adquisitiu del conjunt dels treballadors. 

 
• La jornada laboral de l’EMT és de set hores diàries durant tot l’any, amb vint-i-tres dies 

feiners de vacances i catorze dies d’assumptes personals. L’article 148.2 del Decret 
214/1990 estableix en nou el nombre màxim de dies de permís per assumptes per-
sonals.5 

A continuació es comenten les principals partides del pressupost de despeses de per-
sonal. 
 

 

5. Atenent a l’al·legació 26.d se suprimeix el paràgraf del projecte d’informe següent: 

“L’article 13 de l’Acord de condicions de treball, en l’apartat de permisos totalment retribuïts, estableix el 
següent: 

Reconeixement dels serveis prestats: El personal de l’entitat en situació de servei actiu que compleixi l’anti-
guitat de serveis efectius a l’administració de l’àmbit metropolità, té dret als permisos següents: 

- Als 25 anys de servei, dues setmanes 
- Als 30 anys de servei, tres setmanes 
- Als 35 anys de servei, un mes, si l’interessat no hagués gaudit del permís dels 30 anys de serveis 

prestats, o dues setmanes en cas contrari  

Aquests permisos no figuren en la normativa vigent.” 
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Retribucions d’alts càrrecs 

En aquesta partida pressupostària s’han comptabilitzat les despeses per indemnitzacions 
dels càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats, amb el detall següent: 
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats 

President 41.383,00 
Junta de Govern 174.243,00 
Resta de consellers 130.247,24 

Total 345.873,24 

Imports en euros. 

 
Els imports unitaris de les indemnitzacions van ser aprovats, a l’inici del mandat 2007-2011 
pel Consell Metropolità de 26 de juliol del 2007, i suposaven un increment del 12,5% 
respecte dels vigents en el primer semestre de l’exercici 2007: 
 

Càrrec Import per assistència 

 Consell 
Metropolità 

Junta de 
Govern 

Comissió 
Informativa 

Comissió de 
Comptes 

Junta de 
Portantveus 

President 1.496,64 1.366,49    
Vicepresident executiu 1.496,64 1.366,49    
Vicepresidents 1.236,35 1.106,21    
Portantveus 1.431,56 884,96   1.301,43 
Consellers 357,89     
Membres Comissió 357,89 884,96 195,22 195,22  

Imports en euros. 
Font: Informació facilitada per l’EMT. 

 
L’EMT ha comptabilitzat les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dins el 
capítol 1 de despeses de personal quan, d’acord amb l’article 23 de l’Ordre del 20 de se-
tembre de 1989, d’estructura dels pressupostos de les entitats locals, haurien d’estar 
comptabilitzades en el capítol 2 de despeses de béns i serveis, dins l’article 23, Indemnit-
zacions per raó de servei. 
 
Respecte al Registre d’interessos, establert en l’article 75 de la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases del règim local, l’EMT disposa de registre d’interessos i de declaracions de béns. 
Aquest Registre ha estat confeccionat l’exercici 2007, coincidint amb el canvi en els òrgans 
de govern. Hi ha cinc càrrecs electes que no han presentat la declaració d’interessos: 
Assumpta Escarps Gibert pel PSC i vicepresidenta primera, Jordi Ràmia Gisbert pel PSC i 
membre de la Junta de Govern, Víctor Álvarez Ponce pel PSC, Josep Perpinyà Palau pel 
PSC i Alberto Villagrasa Gil pel PP. 
 
Aquestes declaracions haurien de ser publicades, almenys una vegada l’any, d’acord amb 
l’article 75 abans esmentat, cosa que l’EMT no ha fet. 
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Retribucions del personal eventual 

Aquesta partida inclou les retribucions del personal eventual, tant directiu com d’assesso-
rament.  
 
Les retribucions d’aquest personal van ser fixades, a l’inici del mandat 2007-2011, per 
Acord del Consell Metropolità del 26 de juliol del 2007, tot i que no es van publicar en el 
BOP, tal com estableix l’article 311 del Decret 214/1990.6 Per a l’exercici 2008, les retri-
bucions s’han incrementat un 2%, en consonància amb l’increment establert en la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 20087.  
 
Aquesta partida pressupostària inclou una despesa de 25.851 € de l’assessor especial per 
a la Gerència, plaça que no està inclosa en la RLT ni en la plantilla de personal. 
 

Retribucions del personal funcionari i laboral 

Per a la fiscalització de les retribucions del personal al servei de l’EMT, s’han comparat les 
retribucions del personal de l’exercici 2008 amb les rebudes l’exercici 2007 i, per una mos-
tra de cinc treballadors, s’ha verificat si les seves retribucions s’ajusten a la RLT aprovada 
per l’EMT i a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2008. 
 
L’increment aplicat a les retribucions de l’exercici 2008 és el 2% que fixa la Llei de pres-
supostos generals de l’Estat, excepte pels treballadors que la Comissió de valoració de 
llocs de treball ha acordat revalorar el seu lloc de treball o han superat un procés per 
proveir una plaça superior. Les valoracions de la Comissió han estat aprovades a posteriori 
pel Consell Metropolità. 
 

Incentius al rendiment 

La partida d’incentius al rendiment inclou, bàsicament, la productivitat dels funcionaris i del 
personal laboral. Al llarg de l’exercici es van reconèixer obligacions per 192.391 € i 6.628 €, 
respectivament. 
 
La productivitat pagada als treballadors es divideix en un plus d’assistència, que es paga 
mensualment, i en un plus variable, que es paga el mes de setembre. La productivitat 

 

 
6. Atenent l’al·legació 25, s’incorpora la frase següent: “Tot i que no es van publicar en el BOP, tal com 
estableix l’article 311 del Decret 214/1990.” 

7. Atenent l’al·legació 25, se suprimeixen del projecte d’informe les frases següents: “Els sous establerts a l’inici 
del mandat pels càrrecs eventuals d’assessorament especial van augmentar un 9% respecte dels cobrats al 
primer semestre del 2007 i els del personal eventual amb càrrec directiu van augmentar un 12%”, i “Per tant, 
les retribucions d’aquest personal s’han incrementat, entre el 2007 i el 2008, per sobre del 2% que estableix la 
Llei de pressupostos de l’exercici 2008.” 
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variable és una quantitat assignada segons el grup i nivell dels treballadors, i forma part de 
les retribucions aprovades en la graella retributiva que forma part de l’expedient d’apro-
vació del pressupost. 
 
L’EMT no vincula el compliment de la productivitat variable al rendiment, l’activitat i l’espe-
cial interès amb què es desenvolupen les tasques assignades a un treballador que, a més, 
han d’estar relacionades amb el compliment dels objectius prèviament fixats, tal com 
regulen els articles 171 i 172 del Decret 214/1990 del Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
 

Quotes socials 

En aquest partida es registra la despesa corresponent a la Seguretat Social a càrrec de 
l’EMT, i inclou dotze mensualitats, de gener del 2008 a desembre del 2008. 
 
 
2.2.3.2. Despeses de béns i serveis 

Les obligacions reconegudes per despeses de béns i serveis en l’exercici 2008 ascen-
deixen a 12,60 M€ i corresponen a un 6,3% del total de la liquidació de despeses de l’EMT. 
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis  
Article Pressupost 

inicial 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 

reconegudes 
Pendent 

pagament 

21. Reparacions, manteniment i conservació 38.202,82 38.202,82 10.500,01 5.862,20 

22. Material, subministraments i altres 11.085.818,59 16.571.667,72 12.571.131,14 299.965,06 

23. Indemnitzacions per raó de servei 18.893,47 21.153,11 16.159,37 1.788,68 

Total 11.142.914,88 16.631.023,65 12.597.790,52 307.615,94 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2007. 

 
Del total d’obligacions reconegudes en el capítol 2, 9,94 M€, el 78,8%, corresponen a les 
partides de Servei transport T4, incloses en l’article 22, en què es comptabilitzen les com-
pensacions realitzades a les empreses de transport per la Cambra de compensació de la 
targeta multiviatge a preu reduït, anomenada T4. El seu funcionament s’explica a conti-
nuació. 
 
L’any 2001 es va dur a terme la implantació del sistema d’integració tarifària en l’àmbit de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, pel qual, per realitzar un desplaçament, es permet la 
utilització de diferents tipus de transport (metro, autobús, etc.) amb un únic títol de trans-
port, en un interval horari determinat, d’acord amb les zones que inclouen. 
 
Així mateix, l’Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del trans-
port va crear la targeta multiviatge de preu reduït per a determinats grups d’usuaris (per-
sones majors de seixanta-cinc anys o amb disminució superior al 33%, amb uns ingressos 
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anuals superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i inferiors al 
doble de l’esmentat indicador). Aquesta targeta, vàlida per deu multiviatges, anomenada 
T4, té un preu de venda als usuaris durant l’exercici 2008 de 3,05 €. 
 
La venda de la targeta T4 la realitzen els diferents operadors. L’EMT distribueix l’import 
d’aquests ingressos als diferents operadors, en funció de la utilització dels seus serveis 
pels usuaris mitjançant una cambra de compensació. Els costos del servei de distribució i 
venda de la targeta també s’integren en la cambra de compensació per la seva distribució 
entre els operadors.  
 
Les despeses comptabilitzades en les partides pressupostàries, Servei transport T4, són la 
plasmació comptable de la distribució entre els diferents operadors, dels ingressos de la 
Cambra de compensació de la targeta multiviatge T4, i es compensen amb els ingressos 
corresponents a partides del pressupost d’ingressos, Serveis de transport, per 9,94 M€. 
  
La resta de les despeses, 2,66 M€ corresponen, fonamentalment, a despeses de gestió del 
recàrrec de l’IBI, despeses de fabricació i gestió de la targeta rosa del sistema de tarifació 
social, enquestes i estudis, etc, que s’han fiscalitzat amb resultat satisfactori. 
 
 
2.2.3.3. Despeses financeres 

El detall de les despeses financeres és el següent: 
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 3. Despeses financeres 

Concepte  Pressupost
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent 
pagament 

Interessos de préstecs 126.473,89 126.504,88 112.838,72 374,26 

Despeses de gestió de crèdits 6.000,00 6.000,00 6,31 - 

Interessos per operacions de tresoreria 100.000,00 37.286,22 - - 

Interessos segons conveni 517.000,00 579.682,76 579.682,76 - 

Total 749.473,89 749.473,86 692.527,79 374,26 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 

Interessos de préstecs 

Corresponen als interessos de quatre préstecs amb tres entitats financeres.  
 

Interessos segons conveni 

Corresponen als interessos del deute de l’EMT amb TBSA i FMBSA, inclosos en el conveni 
signat el 22 de novembre del 2001 pel finançament de les despeses de la tarifació social 
dels exercicis 2001, 2002 i 2003, ajornades fins a l’exercici 2013, pel qual l’EMT aporta una 
transferència anual per cobrir el dèficit derivat de la política tarifària especial aplicada a 
determinats grups d’usuaris. 
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2.2.3.4. Transferències corrents 

Les despeses per transferències corrents ascendeixen a 170,23 M€, el 85,3% del total de 
les obligacions reconegudes de l’exercici 2008.  
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 4. Transferències corrents 

Article Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent
pagament 

41. A organismes autònoms de l’EMT  500.000,00 800.000,00 550.000,00 550.000,00 

44. A empreses de l’EMT 6.624.606,80 6.624.606,80 6.624.606,80 0 

46. A entitats locals 61.727.209,00 67.613.510,84 66.892.747,78 0 

47. A empreses privades 81.955.437,11 96.167.014,25 96.167.001,97 1.478.672,65 

Total 150.807.252,91 171.205.131,89 170.234.356,55 2.028.672,65 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

 

A organismes autònoms de l’EMT 

Els 0,55 M€ d’obligacions reconegudes corresponen, íntegrament, a la transferència 
realitzada a l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a despeses de funcionament.  
 

A empreses de l’EMT 

Els 6,62 M€ de transferències a empreses de l’EMT es concreten en: 
 
• Transferència de 2,45 M€, d’acord amb el conveni signat amb TBSA i FMBSA per al 

finançament de les despeses de tarifació social del període 2001-2003, a què es fa 
referència en l’apartat 2.2.3.3, Despeses financeres. 

 
• Transferència de 2,30 M€, d’acord amb el conveni signat amb TBSA i FMBSA amb data 

15 de maig del 2008, per al finançament de la tarifació social de l’exercici 2008. 
 
• Transferència d’1,14 M€, d’acord amb el conveni signat el 15 de juny del 1998 amb 

TBSA i FMBSA pel qual es va acordar el sanejament del deute històric en un període de 
deu anys, des de 1999 fins al 2008. La transferència realitzada el 2008 va cancel·lar la 
totalitat del deute.  

 
• Transferència a Cetramsa per 0,73 M€, que correspon a l’aprovada en el pressupost 

inicial de l’EMT, per a la gestió del telèfon 010 d’informació metropolitana i gestió del 
telèfon d’acollida de sol·licituds pel servei públic del transport especial adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

 

A entitats locals 

La quasi totalitat dels 66,89 M€ de transferències a entitats locals són les obligacions 
reconegudes que es deriven del contracte programa signat entre l’AGE i l’ATM per l’exer-
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cici 2008, del qual es desprèn que l’EMT participa en el finançament d’aquest en 76,99 M€. 
Aquest import s’ha comptabilitzat en els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses com a 
aportació de l’EMT a l’ATM, amb 66,81 M€ i 10,18 M€, respectivament.  
 

Transferències a empreses privades 

Les transferències a empreses privades, liquidades per 96,17 M€ són, principalment, 
subvencions al dèficit d’explotació dels contractes de gestió interessada que l’EMT ha sig-
nat amb empreses de transport privades per la realització del servei de transport col·lectiu 
de viatgers a l’àrea metropolitana.  
 
El contracte de gestió interessada és una modalitat de contracte de gestió de serveis 
públics pel qual l’Administració encarrega a empreses privades la gestió d’un servei pú-
blic, en aquest cas, el transport col·lectiu de viatgers, a determinades zones de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. L’Administració i les empreses adjudicatàries participen en els 
resultats de l’explotació del servei, en la proporció establerta en les clàusules del con-
tracte. 
 
Les obligacions reconegudes recullen els pagaments a compte de les despeses dels con-
tractes de gestió interessada de l’exercici 2008, per 90,36 M€, més la liquidació final de les 
despeses de l’exercici 2007, 5,80 M€. 
 
Les liquidacions dels serveis prestats per les empreses del transport el 2008 han suposat 
un ingrés a favor de l’EMT, d’aproximadament, 2,13 M€, atès que els pagaments a compte 
van ser més elevats que les subvencions meritades pels serveis prestats. Aquest ingrés ha 
estat comptabilitzat dins el pressupost de l’exercici 2009. 
 
 
2.2.3.5. Inversions reals 

El capítol 6 de despeses presenta el detall següent: 
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 6. Inversions reals 

Article  Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent
pagament 

60. Inversió en béns destinats a l’ús general 1.000.000,00 8.501.532,69 854.825,46 249.594,24 

63. Inversió en reposició associada al funcionament 
operatiu dels serveis 

48.802,18 104.204,34 86.373,45 16.107,28 

Total 1.048.802,18 8.605.737,03 941.198,91 265.701,52 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

 
Les obligacions reconegudes en l’exercici van ser de 0,94 M€, de les quals cal destacar el 
següent: 
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• Assistència tècnica per a la construcció de dues cotxeres –a Badalona i al Prat de 
Llobregat–: 0,73 M€. 

 
L’EMT va adjudicar els següents contractes d’assistència tècnica per l’execució de dos 
centres operatius de gestió d’autobusos (cotxeres) al Prat de Llobregat i a Badalona: 

 
Empresa adjudicatària Data 

adjudicació 
Descripció de l’objecte del contracte Import de 

l’adjudicació 

Fabre i Torras Arqui-
tectes Associats, SCP 

29.11.2007 Assistència tècnica per a la redacció del projecte 
bàsic i del projecte executiu per a la construcció 
d’un centre operatiu de gestió d’autobusos al Prat 
de Llobregat, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi 
geològic i hidrogeològic, el projecte d’activitats per 
a la llicència mediambiental (que inclourà l’estudi 
acústic i hidràulic) i posterior direcció facultativa i 
executiva de l’obra 

3.087.000,00 

UTE Alonso Balaguer i 
Arquitectes Associats, 
SL – Técnica y 
Proyectos, SA 

17.1.2008 Assistència tècnica per a la redacció del projecte 
bàsic i del projecte executiu per a la construcció 
d’un centre operatiu de gestió d’autobusos a Ba-
dalona, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geolò-
gic i hidrogeològic, el projecte d’activitats per a la 
llicència mediambiental (que inclourà l’estudi acús-
tic i hidràulic) i posterior direcció facultativa i 
executiva de l’obra 

2.774.000,00 

Auditorías e Ingenie-
rías, SA (Auding) 

7.2.2008 Assistència tècnica per a la gestió integrada del 
projecte i la direcció d’obra dels centres operatius 
de gestió d’autobusos al Prat de Llobregat i 
Badalona 

1.015.000,00 

Imports en euros. 

 
Durant l’exercici 2008 la despesa d’aquests projectes va ser de 726.348 €, dividit entre: 
Fabre i Torras Arquitectes Associats, SCP, 368.004 €; UTE Alonso Balaguer i Arquitectes 
Associats, SL – Técnica y Proyectos, SA, 266.994 € i Auditorías e Ingenierías, SA 
(Auding), 91.350 €. 
 
L’EMT ha informat que aquests projectes han estat aturats durant l’exercici 2009 a 
causa dels elevats pressupostos d’execució de les obres. A continuació es detallen les 
despeses totals ocasionades pels esmentats contractes: 
 

Empresa adjudicatària Import de 
l’adjudicació 

Despesa 
del 2008 

Despesa  
del 2009 

Despesa
total 

Fabre i Torras Arquitectes Associats, SCP 3.087.000,00 368.003,75 1.377.996,20 1.745.999,95 

UTE Alonso Balaguer i Arquitectes Asso-
ciats, SL – Técnica y Proyectos, SA 

2.774.000,00 266.994,24 564.986,56 831.980,80 

Auditorías e Ingenierías, SA (Auding) 1.015.000,00 91.350,00 91.350,00 182.700,00 

Total 6.876.000,00 726.347,99 2.034.332,76 2.760.680,75 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia d’acord amb les factures adjuntes en els expedients de contractació facilitats per l’EMT. 
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2.2.3.6. Transferències de capital 

El detall de les transferències de capital és el següent: 
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 7. Transferències de capital 

Article  Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent
pagament 

74. A empreses de l’entitat local  - 2.716.574,24 1.262.125,20 - 

76. A entitats locals 10.176.792,00 10.176.792,00 10.176.792,00 - 

Total  10.176.792,00 12.893.366,24 11.438.917,20 - 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

 
Les transferències de capital reconegudes a empreses de l’entitat local corresponen a la 
distribució entre les empreses operadores del servei de transport de la subvenció atorgada 
per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a l’EMT corresponent al 
programa de col·laboració de l’IMSERSO-FEMP de l’exercici 2006 per instal·lar plataformes 
als autobusos del servei de transport, segons acord de la Junta de Govern del 21 de febrer 
del 2008. Aquesta subvenció s’ha distribuït entre les empreses operadores del servei de 
transport en funció del nombre de plataformes instal·lades. 
 
Els 10,18 M€ de l’article 76 formen part de les obligacions reconegudes del contracte 
programa signat entre l’Administració general de l’Estat i l’Autoritat del Transport Metro-
polità per a l’exercici 2008 (vegeu apartat 2.2.3.4, Transferències corrents). 
 
 
2.2.3.7. Variació de passius financers 

El capítol 9 del pressupost de despeses presenta el detall següent:  
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost de despeses – Capítol 9. Variació de passius financers 

Concepte Pressupost 
inicial 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pendent
pagament 

911. Amortització préstecs d’entitats del sector públic 572.392,48 572.392,48 572.392,48 - 

913. Amortització préstecs d’entitats de fora del 
sector públic  

300.506,07 300.506,10 300.506,09 - 

Total 872.898,55 872.898,58 872.898,57 - 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

 
La variació de passius financers correspon a les amortitzacions de quatre préstecs: un del 
BCL, amb un import amortitzat en l’exercici 2008 de 0,57 M€; dos amb BSCH, amb un 
import amortitzat de 0,15 M€ i, un de Caja Madrid, amb un import de 0,15 M€. 
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2.2.4. Liquidació del pressupost d’ingressos 

Els drets reconeguts de l’EMT estan formats per transferències corrents, que representen 
el 53,1% del pressupost; per ingressos d’impostos directes, el 38,0%, i per taxes i preus 
públics, el 7,1%. La resta, 1,8%, correspon a transferències de capital, ingressos patrimo-
nials i venda de béns. 
 
En l’exercici s’han reconegut drets per 200,61 M€ dels quals el 88,5% s’han cobrat durant 
l’exercici 2008, i l’11,5% queda pendent de cobrament a 31 de desembre. 
 
 
2.2.4.1. Impostos directes  

El pressupost del capítol 1 d’ingressos està format, exclusivament, pel recàrrec sobre 
l’Impost de béns immobles (IBI). Els imports que mostra la liquidació pressupostaria són 
els següents:  
 

Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 1. Impostos directes 

Partida i concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Pendent de
cobrament 

172. Recàrrec sobre impostos directes 62.805.600,19 62.805.600,19 76.244.087,97 20.912.791,57 

Total 62.805.600,19 62.805.600,19 76.244.087,97 20.912.791,57 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
La Llei 2/2004, reguladora de les hisendes locals, obre la possibilitat a les àrees metro-
politanes d’establir, com a font de finançament, un recàrrec sobre la base imposable de 
l’IBI. El recàrrec s’exigirà als mateixos subjectes passius i en els mateixos casos previstos 
en la normativa reguladora de l’impost, i consistirà en un percentatge únic que no podrà 
ser superior al 0,2% de la base imposable. 
 
L’EMT aplica aquest recàrrec. En l’exercici 2008, l’EMT va aprovar una modificació de la 
ordenança reguladora que modificava el tipus impositiu, que va passar del 0,11% al 
0,12%, el que representa un increment, via tipus, del 9,1%. 
 
Les característiques bàsiques d’aquest impost són les següents: 
 
• El recàrrec s’estableix com a ingrés addicional per finançar la prestació dels serveis de 

transport públic de viatgers, i s’anomena Recàrrec del transport. 

• No es graven els immobles rústics. 

• El tipus aplicable és del 0,12% excepte en els immobles de característiques especials 
de les lletres c i d de l’apartat 2 del Reial decret legislatiu, del 5 de març, que aprova el 
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text refós de la Llei del cadastre immobiliari (autopistes, carreteres, túnels, aeroports, 
etc.) que és del 0,2%.  

 
Aquest impost és un recàrrec de l’IBI, i l’EMT utilitza dos procediments per a la seva gestió: 
en el primer, és el mateix ajuntament qui s’encarrega de liquidar i cobrar aquest recàrrec, 
conjuntament amb el rebut de l’IBI; en el segon, la liquidació i el cobrament del recàrrec el 
fa l’EMT, ja que hi ha ajuntaments que no volen fer-se’n càrrec. 
 
Els ajuntaments que s’encarreguen de liquidar i cobrar el recàrrec per compte de l’EMT 
són vuit (Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Montgat, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecans) i representen el 82,48% del total del con-
tret d’aquest capítol. 
 
L’EMT liquida i cobra, en via voluntària, el recàrrec de l’IBI dels municipis de Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Montcada i Reixac, el Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern. Pel que fa a la gestió del cobrament del recàrrec de l’IBI en via executiva, l’EMT 
ha delegat la seva recaptació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Bar-
celona (ORGT). 
 
 
2.2.4.2. Taxes i altres ingressos 

La liquidació del pressupost del capítol 3, Taxes i altres ingressos, està formada pels 
imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 3. Taxes i altres ingressos  

Article Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
Reconeguts 

Pendent
cobrament 

31. Taxes 1.055.897,70 1.055.897,70 1.189.982,02 1.070,14 

34. Preus públics per la prestació de serveis 8.269.000,00 12.896.140,00 9.942.998,11 0,00 
38. Reintegraments 0,00 2.338.691,31 2.745.573,19 0,00 
39. Altres ingressos 412.000,00 412.000,00 319.023,83 0,00 

Total 9.736.897,70 16.702.729,01 14.197.577,15 1.070,14 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 

Article 31. Taxes 

L’EMT va establir la taxa per l’ordenació del transport mitjançant l’aprovació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície 
de 2008. El detall de la taxa aprovada per l’EMT per a l’exercici 2008 i la seva comparació 
amb l’exercici 2007 és el següent: 
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Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Taxa per l’ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície. Comparació dels imports vigents en 
l’exercici 2008 respecte al 2007 

Descripció 2008 2007 
   

A. Actes i altres actuacions facultatives *   

1) Actes d’inauguració 91,96 79,17 

2) Presa de dades de camp   

a) Primer dia 91,96 79,17 

b) Dies següents 66,61 57,35 

3) Estudis de mobilitat i transport (per dia) 66,61 57,35 
   

B. Expedició de documents   

1) Targeta de transport 29,50 25,40 

2) Llibre de reclamacions 8,98 7,73 

3) Targeta rosa metropolitana 5,40 4,65 

4) Passi metropolità d’acompanyant de persones amb disminució 5,40 4,65 

5) Lliurament de certificacions 29,50 25,40 
   

C. Adjudicació de serveis regulars de transport col·lectiu de viatgers   

1) Redacció de projectes per l’administració 615,72 530,11 

2) Comprovació i redacció d’informe en relació a projecte redactat per 
l’interessat 

308,83 265,89 

   

D. Modificació de serveis regulars   

1) Perllongaments i canvis d’itineraris 91,96 79,17 

2) Canvi d’horaris 31,26 26,91 

3) Modificacions de tarifes 308,10 265,26 

4) Noves parades 91,96 79,17 

5) Adscripció de vehicles (per cada vehicle) 31,26 26,91 
   

E. Unificació de serveis regulars 91,96 79,17 
   

F. Canvi de titularitat de serveis regulars 615,72 530,11 
   

G. Autorització de serveis discrecionals de transports de viatgers i transports 
privats o les seves renovacions 

31,26 26,91 

   

Imports en euros. 
Font: Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície 
de 2008 i de 2007. 
* Les altres actuacions facultatives inclouen actes d’inauguració de l’inici dels serveis regulars adjudicats amb 
una licitació. El document Acta d’inauguració que emet el personal de l’EMT és el que està gravat per aquesta 
taxa. A banda, inclou també el concepte presa de dades de camp, i els estudis de mobilitat i transport, que 
graven el subministrament de dades, a un tercer interessat, per fer un estudi. 

 
Aquests imports representen un increment de la taxa del 16,1% respecte de l’exercici 2007 
en tots els conceptes. 
 
S’ha fiscalitzat l’expedient de modificació de la taxa vigent el 2008, amb el resultat següent: 
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Actuació Data Comentari/incidència 

Inici de l’expedient 4.10.2007  

Informes de la Intervenció  18.10.2007 i 30.10.2007  

Informe relatiu a l’estudi de costos per la 
modificació de la taxa de la directora del 
Servei de Transports 

30.10.20007 Proposa un increment del 16,1% en 
l’exercici 2008 per tal de cobrir els 
costos previstos. 

Informe del cap del Servei de Gestió Adminis-
trativa i de la directora del Servei de Transports 

31.10.2007 Proposa un increment del 16,1% en 
l’exercici 2008. 

Junta de Govern. Aprovació 8.11.2007  

Consell Metropolità. Aprovació 8.11.2007  

Publicació en el BOP de l’aprovació provisional 10.11.2007  

Diari de difusió provincial 12.11.2007  

Publicació en el BOP de l’aprovació definitiva 
per manca d’al·legacions. 

27.12.2007  

 
La major part dels ingressos per taxes cobrats en l’exercici 2008 corresponen a la taxa per 
l’expedició de la targeta rosa metropolitana (5,40 €/unitat), amb un import d’1,15 M€. 
 
La targeta rosa és un document necessari per accedir al sistema de tarifació social de 
l’EMT, sistema que té com objectiu afavorir els desplaçaments dels ciutadans majors de 
seixanta-cinc anys o dels afectats per una disminució mitjançant la gratuïtat o la reducció 
del preu del transport públic en metro, autobús i línies de FGC. 
 
El sistema de tarifació social consta dels títols de viatgers següents: 
 
• Targeta rosa, que permet utilitzar els serveis de transport dins l’àmbit dels divuit muni-

cipis de manera gratuïta i sense limitació de viatges ni horari. Hi tenen dret els ciutadans 
empadronats en qualsevol municipi de l’EMT majors de seixanta-cinc anys (o seixanta 
segons els municipis) o que estiguin afectats per una disminució igual o superior al 
33%, i que tinguin uns ingressos econòmics inferiors a l’IPREM (indicador públic de ren-
da a efectes múltiples). 

 
Per a l’expedició d’aquest document, l’EMT cobra la taxa de 5,40 € establerta en l’Orde-
nança reguladora del transport col·lectiu vigent l’exercici 2008. 

 
• Targeta rosa de tarifa reduïda, que permet utilitzar els serveis de transport dins l’àmbit 

dels divuit municipis amb un descompte aproximat del 50% mitjançant la compra de la 
targeta de deu viatges T4. Hi tenen dret els ciutadans empadronats en qualsevol muni-
cipi de l’EMT majors de seixanta-cinc anys (o seixanta segons els municipis) o estiguin 
afectats per una disminució igual o superior al 33%, i que tinguin uns ingressos eco-
nòmics entre una i dues vegades l’IPREM (indicador públic de renda a efectes múl-
tiples). 

 
La seva expedició no està subjecta a la taxa d’expedició de documents.  
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Article 34. Preus públics per la prestació de serveis 

Els ingressos de l’article 34, Preus públics per la prestació de serveis, de 9,94 M€, corres-
ponen als ingressos del servei de transport per la venda de la targeta T4, ja comentat en 
l’apartat 2.2.3.2 del pressupost de despeses. 
 
L’article 2 de l’Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del 
transport estableix que el preu de la targeta multiviatge T4, per al beneficiari, serà de la 
meitat del d’una targeta multiviatge d’ús general T10. El preu de la T4 (3,05 €), aprovat pel 
Consell Metropolità per a l’exercici 2008, és inferior a l’establert en l’article 2 de l’esmen-
tada ordenança, en què es diu que l’import de la T4 ha de ser de la meitat del d’una 
targeta T10, que és de 7,20 € segons l’Acord de la Comissió de preus de Catalunya. 
 

Article 38. Reintegraments 

Els ingressos per reintegraments, 2,75 M€, inclouen, fonamentalment, la devolució de part 
de les quantitats entregades a compte per l’EMT, en l’exercici 2007, en concepte d’apor-
tació econòmica a les empreses de transport que presten el servei de transport col·lectiu 
de viatgers mitjançant contractes de gestió interessada, una vegada realitzada la liqui-
dació definitiva del servei de l’exercici 2007. 
 

Article 39. Altres ingressos 

Aquest concepte inclou els imports cobrats pel recàrrec de constrenyiment del recàrrec de 
transport, els interessos de demora, les multes, etc. 
 
 
2.2.4.3. Transferències corrents 

La liquidació del pressupost del capítol 4, Transferències corrents, està formada pels 
conceptes i imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 4. Transferències corrents 

Concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
Reconeguts 

Pendent
cobrament 

463. Transferències corrents de 
l’Administració local 

24.885.461,36 24.885.461,36 25.662.568,53 670.934,44 

467. Transferències corrents de l’ATM 78.686.500,00 83.545.500,00 80.905.515,78 1.380.851,59 

Total 103.571.961,36 108.430.961,36 106.568.084,31 2.051.786,03 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 
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Concepte 463. Transferències corrents de l’Administració local 

Els ingressos per transferències corrents de l’Administració local provenen de la Manco-
munitat Municipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) i dels ajuntaments que 
formen l’EMT. 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Concepte 463. Transferències corrents de l’Administració local 

Concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Pendent
cobrament 

MMAMB - Assistència financera  23.756.588,16 23.756.588,16 23.756.588,16 - 

MMAMB - Tarifació social 292.873,20 292.873,20 292.873,20 - 

Ajuntaments - Tarifació social 836.000,00 836.000,00 1.613.107,17 670.934,44 

Total 24.885.461,36 24.885.461,36 25.662.568,53 670.934,44 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
La MMAMB va transferir a l’EMT 23,76 M€ en concepte d’assistència financera, sense que 
existís cap conveni entre les parts que la regulen. L’EMT ha informat que la MMAMB in-
gressa anualment, des de fa temps, aquesta assistència financera, i que aquest fons és 
necessari per al finançament de l’EMT. S’ha verificat la comptabilització d’aquests paga-
ments del MMAMB. 
 
L’ingrés de la MMAMB de 0,29 M€ en concepte de tarifació social correspon a la darrera 
transferència que la MMAMB es va comprometre a fer anualment, d’acord amb el conveni 
signat el 15 de juny del 1998, de pagament del deute històric per tarifació social dels 
exercicis 1994-1995, tal com s’explica en l’apartat 1.2.8 de l’informe. 
 
L’import provinent dels ajuntaments en concepte de tarifació social correspon a l’ampliació 
que alguns ajuntaments han fet del sistema de tarifació social pels ciutadans de 60 a 64 
anys. L’EMT ha signat un conveni amb cadascun d’aquests ajuntaments a l’objecte que 
ells assumeixin les despeses ocasionades per aquesta ampliació.  
 

Concepte 467. Transferències corrents de l’Autoritat Metropolitana del Transport  

Del contracte programa per al finançament del transport regular de viatgers de l’exercici 
2008 es desprèn que l’EMT participa en el seu finançament amb 76,99 M€, i que té unes 
necessitats de finançament de 80,91 M€, que inclouen 9,57 M€ de l’exercici 2007. Aquests 
imports s’han comptabilitzat en els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses com a 
aportació de l’EMT a l’ATM, i en el capítol 4 d’ingressos com a aportació de l’ATM a l’EMT, 
respectivament.  
 
La diferència entre les aportacions de l’EMT i l’ATM, de 3,92 M€, es correspon, per una 
banda, als pagaments efectuats per l’ATM durant els mesos d’octubre, novembre i de-
sembre a l’EMT per 2,54 M€ i, de l’altra, als ajustaments al resultat pressupostari com des-
viacions positives de finançament per 1,38 M€. 
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2.2.4.4. Ingressos patrimonials 

La liquidació del pressupost del capítol 5, Ingressos patrimonials, està formada pels con-
ceptes i imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 5. Ingressos patrimonials 

Concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
Reconeguts 

Pendent
cobrament 

520. Interessos bancaris 100.000,00 100.000,00 713.638,69 - 

550. Concessions administratives 1.160.000,00 1.160.000,00 499.019,57 172.133,62 

Total 1.260.000,00 1.260.000,00 1.212.658,26 172.133,62 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
Els interessos bancaris corresponen als interessos cobrats en l’exercici provinents del 
compte d’entitats financeres. 
 
Els drets reconeguts per concessions administratives inclouen el cànon per servei de 
l’Aerobús, 271.410 €; el cànon per l’explotació de la publicitat en les marquesines, 
162.872 €; i el cànon per l’ocupació d’un terreny per part de l’empresa Regesa Apar-
caments, SL, 64.738 €. 
 

Cànon de l’Aerobús 

L’EMT va prorrogar l’adjudicació del servei públic de transports col·lectiu de viatgers de 
Barcelona a l’aeroport (Aerobús) el 20 de juliol del 2006 fins al 31 de desembre del 2009 a 
l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA. 
 
Els drets liquidats en l’exercici 2008 corresponen a la liquidació dels cànons provisionals 
dels exercicis 2005, 2006 i 2007, tal com s’estableix en el contracte de pròrroga.  
 

Cànon de les marquesines 

L’EMT va concedir l’explotació de la publicitat de les marquesines de les parades d’auto-
busos a l’empresa Cemusa. Els drets liquidats en el pressupost de l’exercici 2008 corres-
ponen al cànon del 2007. 
 

Cànon per ocupació de terreny 

L’EMT va subscriure un Acord amb la societat pública comarcal Regesa Aparcaments, SA 
en data 19 d’abril del 2007 sobre les condicions de l’ocupació d’un terreny de la zona 
lateral del Cinturó Litoral denominat Park & Ride del Besòs. L’import del cànon de l’exercici 
2008 va ser de 5.394,83 €/mes, IVA exclòs, que fa un total d’ingressos de 64.738 €. 
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2.2.4.5. Alienació d’inversions reals 

La liquidació del pressupost del capítol 6, Alienació d’inversions reals, està formada pels 
conceptes i imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 6. Alienacions d’inversions reals 

Concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Pendent
cobrament 

Venda de finques - - 900.000,00 - 

Total - - 900.000,00 - 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
Correspon als ingressos per la venda del 50% proindivís de cent places de pàrquing 
propietat de l’EMT, situades en l’edifici on té la seva seu social, a les empreses públiques 
propietat de l’EMT: Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
que també ocupen instal·lacions dins el complex d’oficines de la Zona Franca. 
 
La Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat, en data 25 de febrer del 
2008, va emetre informe favorable sobre la venda, tal com estableix la legislació vigent. 
 
Aquesta venda va generar uns ingressos extraordinaris per l’EMT de 0,83 M€ en l’exercici 
2008. 
 
 
2.2.4.6. Transferències de capital 

La liquidació del pressupost del capítol 7, Transferències de capital, està formada pels 
conceptes i imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 7. Transferències de capital 

Concepte Pressupost
inicial 

Pressupost
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Pendent
cobrament 

766. D’altres entitats que agrupen municipis - 1.454.449,04 1.460.459,16 - 

Total - 1.454.449,04 1.460.459,16 - 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

L’ingrés de la taula anterior correspon a la subvenció atorgada per la FEMP a l’EMT corres-
ponent al programa de col·laboració de l’IMSERSO-FEMP de l’exercici 2007 per instal·lar 
plataformes als autobusos del servei de transports.  
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2.2.4.7. Variació d’actius financers 

La liquidació del pressupost del capítol 8, Variació d’actius financers, està formada pels 
conceptes i imports següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Pressupost d’ingressos – Capítol 8. Variació d’actius financers 
Concepte Pressupost

inicial 
Pressupost

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Pendent

cobrament 

850. Alienació d’accions - - 25.000,00 - 
870. Romanent de tresoreria - 23.090.249,62 - - 
Total - 23.090.249,62 25.000,00 - 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 

 
L’EMT és titular de dues-centes accions, que representen el 5% del capital de l’empresa 
Torre de Collserola, SA, empresa participada també, per Retevisión I, SAU, Telefónica de 
España, SA i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Genera-
litat de Catalunya. 
 
L’ingrés per alienació d’accions, de 25.000 €, correspon a l’ingrés per la reducció del 
capital de l’empresa Torre de Collserola, SA, segons Acord de la Junta General de l’em-
presa del 12 de desembre del 2007, pel qual es redueix el valor nominal de les accions en 
125 €/acció. 
 
 
2.2.5. Resultat pressupostari 

El càlcul del resultat pressupostari de l’exercici 2008 és el que es detalla a continuació: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Resultat pressupostari 

Concepte Drets 
reconeg. nets 

Obligacions
reconeg. netes 

Ajustaments Resultat
pressupostari 

     

a. Operacions corrents 198.222.407,69 186.296.488,39  11.925.919,30 
b. Altres operacions no financeres 2.360.459,16 12.380.116,11  (10.019.656,95)
1. Total operacions no financeres (a+b) 200.582.866,85 198.676.604,50  1.906.262,35 
     

2. Actius financers 25.000,00   25.000,00 
     

3. Passius financers  872.898,57  (872.898,57)
     

Resultat pressupostari de l’exercici 200.607.866,85 199.549.503,07  1.058.363,78 
     

Ajustaments:     
     

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 

  14.903.889,82  

     

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici   8.960,01  
     

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici   (12.418.168,59) 2.494.681,24 
     

Resultat pressupostari ajustat    3.553.045,02 

Imports en euros. 
Font: Compte general del 2008. 
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El resultat pressupostari de l’exercici 2007 va ser d’1,06 M€. S’obté de la diferència entre 
els drets i les obligacions de la liquidació pressupostària de l’exercici.  
 
El resultat pressupostari ajustat va ser de 3,55 M€. Els ajustaments més significatius, per 
import, van ser els següents: 
 
• Ajustament de 14,90 M€, que correspon a les obligacions reconegudes en l’exercici 

2008 provinents de modificacions finançades amb romanent de tresoreria per despeses 
generals. 

 
• Ajustament de 12,42 M€, que correspon, fonamentalment, a desviacions del contracte 

programa, per 9,96 M€ i 1,38 M€, ja analitzades en l’apartat 2.2.4.3 de l’informe sobre 
transferències corrents de l’Autoritat Metropolitana del Transport. 

 
 
2.3. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

2.3.1. Balanç 

El balanç de l’EMT a 31 de desembre del 2008 és el que es presenta a continuació: 

ACTIU 31.12. 2008 31.12.2007 
   

A) IMMOBILITZAT 160.641.613,04 162.144.809,30 
   

II) Immobilitzat immaterial 300.339,80 235.084,72 
3. Altre immobilitzat  456.410,61 373.126,23 
4. Amortització (156.070,81) (138.041,51) 
   

III) Immobilitzacions materials 3.942.818,53 3.035.977,67 
1. Terrenys  840.115,49 528.025,67 
2. Construccions 4.260.695,24 3.643.242,76 
3. Instal·lacions tècniques 11.618,06 13.680,73 
4. Altre immobilitzat 214.398,63 229.966,03 
5. Amortitzacions (1.384.008,89) (1.378.937,52) 
   

VI) Inversions financeres permanents 148.718.188,73 148.743.188,73 
   

VII) Deutors a llarg termini 7.680.265,98 10.130.558,18 
   

   

C) ACTIU CIRCULANT 35.077.103,86 46.002.702,41 
   

Il) Deutors 23.676.904,29 28.491.470,44 
1. Deutors pressupostaris 36.978.318,04 31.685.639,67 
2. Deutors no pressupostaris 4.823.773,05 13.044.569,14 
3. Administracions públiques 14.622,82 8.346,68 
5. Altres deutors 183.309,45 2.889,80 
6. Provisions (18.323.119,07) (16.249.974,85) 
   

IV) Tresoreria 11.369.159,56 17.474.320,16 
   

V) Ajustaments per periodificació 31.040,01 36.911,81 
   

TOTAL GENERAL 195.718.716,90 208.147.511,71 
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PASSIU 31.12.2008 31.12.2007 
   

A) FONS PROPIS 168.925.219,52 171.462.755,34 
   

I) Patrimoni 171.759.612,04 168.588.709,75 
1. Patrimoni 177.124.852,33 174.250.806,74 
3. Patrimoni rebut en cessió 528.556,48 216.466,66 
5. Patrimoni entregat en cessió (1.446.604,56) (1.446.604,56) 
6. Patrimoni entregat a l’ús general (4.447.192,21) (4.431.959,09) 
   

IV) Resultat de l’exercici (2.834.392,52) 2.874.045,59 
   

   

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 12.716.484,25 14.504.673,41 
   

II) Altres deutes a llarg termini 12.716.484,25 14.504.673,41 
1. Deutes amb entitats de crèdit 933.715,30 1.656.360,78 
2. Altres deutes 11.782.768,95 12.848.312,63 
   

   

D) CREDITORS A CURT TERMINI 14.077.013,13 22.180.082,96 
   

Il) Altres deutes a curt termini 786.588,34 983.383,99 
1. Deutes amb entitats de crèdit 722.645,52 872.898,58 
4. Fiances i dipòsits 63.942,82 110.485,41 
   

III) Creditors 11.835.975,75 15.225.537,58 
1. Creditors pressupostaris 3.379.985,39 4.409.001,96 
2. Creditors no pressupostaris 8.099.905,39 10.475.620,85 
4. Administracions públiques 113.659,94 106.464,77 
5. Altres creditors 242.425,03 234.450,00 
   

IV) Ajustaments per periodificació 1.454.449,34 5.971.161,39 
   

TOTAL GENERAL 195.718.716,90 208.147.511,71 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

  

 
 
2.3.1.1. Immobilitzat immaterial i material 

El detall de l’immobilitzat de l’EMT, així com els moviments produïts durant l’exercici 2008 
són els següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Immobilitzat immaterial 

Descripció Saldo a 
31.12.2007 

Altes Baixes  Saldo a 
31.12.2008 

Propietat industrial 13.325,52 0 0 13.325,52 

Aplicacions informàtiques 176.227,15 80.565,34 0 256.792,49 

Programari en curs 183.573,56 2.719,04 0 186.292,60 

Amortització acumulada (138.041,51) (18.029,30) 0 (156.070,81)

Total immobilitzat immaterial 235.084,72 65.255,08 0 300.339,80 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 
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Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Immobilitzat material 

Descripció Saldo a 
31.12.2007 

Altes Baixes  Saldo a 
31.12.2008 

Solars sense edificar 528.025,67 528.556,48 (216.466,66) 840.115,49 

Edificis i altres construccions 3.643.242,76 0 (108.895,51) 3.534.347,25 

Maquinària 9.074,01 0 0 9074,01 

Instal·lacions 13.680,73 0 (2.062,67) 11.618,06 

Elements de transport 52.104,53 0 (7.656,79) 44.447,74 

Mobiliari 39.088,43 0 0 39.088,43 

Equips d’oficina 8.934,56 0 0 8.934,56 

Equips per a processos d’informació 118.969,78 3.960,99 (11.871,60) 111.059,17 

Altres 1.794,72 0 0 1.794,72 

Construccions en curs 0 726.347,99 0 726.347,99 

Amortització acumulada (1.378.937,52) (61.599,74) 56.528,37 (1.384.008,89)

Total immobilitzat material 3.035.977,67 1.197.265,72 (290.424,86) 3.942.818,53 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
L’EMT disposa d’un inventari detallat dels elements que componen l’immobilitzat a 31 de 
desembre del 2008, aprovat pel Consell Metropolità de data 16 de juliol del 2009. L’inven-
tari es correspon, amb els ajustaments pertinents, amb l’immobilitzat del Balanç a 31 de 
desembre del 2008. 
 
A continuació es realitza la descripció dels comptes més significatius així com de les varia-
cions d’aquest durant l’exercici:  
 

Immobilitat immaterial 

Les inversions d’aquest epígraf figuren valorades a preu d’adquisició i s’amortitzen en 
quatre anys (aplicacions informàtiques), o cinc anys (propietat industrial). Les altes de 
l’exercici corresponen, fonamentalment, a l’adquisició d’una aplicació informàtica per ges-
tionar bases de dades de transport. 
 

Immobilitzat material 

Solars sense edificar 

Aquest compte, de saldo 0,84 M€, inclou diversos solars. El de major valor, 0,53 M€, donat 
d’alta en l’exercici 2008, correspon a un solar cedit per l’Ajuntament de Badalona, per a la 
construcció d’unes noves cotxeres.  
 
D’altra banda, la baixa de l’exercici 2008 correspon a una parcel·la, cedida també per 
l’Ajuntament de Badalona, comptabilitzada per 0,22 M€ que, d’acord amb el contracte 
signat per a la construcció de les cotxeres, s’havia de retornar. 
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Edificis i altres construccions 

Aquest compte inclou fonamentalment tot l’edifici B, que és la seu de l’EMT, situat al carrer 
62, número 16-18 de la Zona Franca i el 37,9% del pàrquing de l’esmentat carrer. 
 
Durant l’exercici 2008 es va vendre el 24,2% de pàrquing de l’edifici on té la seu social 
l’EMT, i que és propietat proindivisa de l’EMT i l’EMSHTR. Les empreses adquirents, al 50% 
cadascuna, han estat TBSA i FMBSA, societats de les quals l’EMT és l’únic accionista. El 
preu de la venda de la part de l’EMT va ser de 900.000 €. Comptablement l’EMT tenia valo-
rat aquest actiu en 73.958 €, que generava, per tant, un benefici extraordinari de 826.042 €. 
 
La MMAMB comparteix l’ús de certs béns materials (edificis i instal·lacions) i alguns serveis 
amb l’EMT, l’EMSHTR, així com amb l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i l’Institut 
Metropolità del Taxi, sense que es produeixin liquidacions entre les entitats dels costos de 
les diferents prestacions efectuades. 
 

Construccions en curs 

Correspon a les despeses dels treballs d’assistència tècnica per l’execució dels dos cen-
tres operatius de gestió d’autobusos (cotxeres) en el Prat de Llobregat i Badalona (vegeu 
apartat 2.2.3.5 de l’informe). 
 

Amortització acumulada de l’immobilitzat 

S’ha revisat el càlcul de la despesa per amortització i no s’hi han trobat diferències signi-
ficatives. Els percentatges anuals d’amortització aplicats són els següents: edificis 2%, 
equips informàtics 25%, programari 20% i altre immobilitzat 10%.  
 

Cobertura d’assegurances 

La MMAMB té contractada una cobertura d’assegurances, en què s’inclou a l’EMT com a 
entitat assegurada, que cobreix el continent i el contingut de l’edifici propietat de l’EMT. 
 
L’EMT no paga cap import per aquesta assegurança a la MMAMB.  
 

Incidències detectades en la fiscalització de l’immobilitzat 

Les incidències detectades en la fiscalització de l’immobilitzat fan referència als autobusos 
adscrits al servei de transport de viatgers que presten els operadors privats sota la titu-
laritat de l’EMT mitjançant contractes de gestió interessada, així com a l’inventari de béns. 
 
• Autobusos adscrits al servei de transport de viatgers 
 

Els contractes de gestió interessada signats per l’EMT amb les empreses operadores 
estableixen les premisses següents: 
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• L’EMT delega a l’empresa de transports la gestió de l’adquisició dels vehicles que 
siguin necessaris pel servei; no obstant això, l’adquisició ha de fer-se amb el vistiplau 
de l’EMT. 

• Els vehicles adscrits al servei són propietat real de l’EMT. L’empresa operadora actua 
com a propietària amb caràcter fiduciari, és a dir, l’empresa operadora disposa del 
domini del bé mentre presti el servei públic de transport. 

• L’EMT paga a l’empresa operadora el cost de les quotes mensuals (lísing, préstec, 
etc.) de la compra dels vehicles adscrits al servei i incorpora aquest cost a l’import a 
pagar pel contracte de gestió interessada. 

 
Per l’autorització de la compra d’un vehicle i la seva adscripció al servei de transport, 
l’EMT signa un acord amb l’empresa operadora, incloent-hi les condicions abans es-
mentades, i en alguns casos, afegint-hi una clàusula per la qual, en el supòsit d’impa-
gament de les quotes de finançament per part de l’empresa operadora, l’EMT les sa-
tisfarà directament a l’entitat financera.  

 
Tot i que els contractes de compra dels autobusos, que presten el servei públic de 
transport a partir de contractes de gestió, i els contractes de finançament d’aquests 
amb l’entitat financera han estat formalitzats per les empreses operadores del servei de 
transport, la propietat d’aquests vehicles és de l’EMT d’acord amb el contracte. Pel fet 
d’estar cedits a les empreses operadores, el seu valor i el finançament contractat per a 
la seva adquisició haurien d’estar reflectits en el Balanç de situació, com patrimoni 
entregat en cessió i, per tant, minorant els fons propis i incrementant el deute pendent 
de pagament (mitjançant comptes a pagar a les empreses operadores) d’aproxima-
dament, 53,50 M€, segons el detall següent: 

 
Empresa operadora Finançament pendent de 

devolució a 31.12.2008 

Tusgsal 26.121.033,21 
Oliveras, SL 2.001.747,21 
Mohn, SL 15.699.377,49 
Transports Lydia, SL 356.121,43 
Transports Ciutat Comtal, SA 2.266.598,40 
Soler i Sauret, SA 587.359,61 
Rosanbús, SL 6.013.117,97 
Authosa 459.377,19 
Total 53.504.732,51 
Imports en euros. 

 
• Inventari de béns: 

 
• L’inventari inclou la relació d’autobusos adscrits al servei de transports amb un valor 

de zero euros, llevat de dinou autobusos adquirits l’any 1995 que estan valorats per 
2,33 M€. 
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• Segons l’inventari de béns, hi ha quaranta-sis8 autobusos adscrits al servei que pres-
ta la companyia operadora Tusgsal que, segons la liquidació del 2008 del contracte 
de gestió interessada, no han prestat servei en aquest exercici. Aquests vehicles 
estan pendents de venda o desballestament ja que han estat substituïts. La clàusula 
3 del Plec de condicions tècniques del contracte signat amb Tusgsal estableix que 
l’EMT delega a l’empresa operadora la venda dels vehicles que, a proposta de 
l’empresa, hagin de ser objecte de substitució. L’import econòmic de la venda obtin-
gut per l’empresa operadora suposarà un menor cost del servei per l’EMT. 
 
A la data de finalització del treball de camp, maig del 2010, aquests vehicles no han 
estat venuts. No és possible determinar quin és l’ús que l’empresa operadora està 
fent d’aquests vehicles. 
 

• Dels béns inclosos en el patrimoni entregat en cessió, dins de Fons propis, hi ha 
1,22 M€ que van ser donats de baixa de l’inventari de béns de l’EMT, en comptes de 
reflectir la seva situació de bé cedit mitjançant la corresponent anotació a l’inventari. 

 
 
2.3.1.2. Inversions financeres permanents 

Les inversions financeres permanents inclouen accions sense cotització oficial. 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Inversions financeres permanents 

Compte Saldo a 31.12.2007 Altes Baixes  Saldo a 31.12.2008

25000. Accions sense cotització oficial 148.743.188,73 - 25.000,00 148.718.188,73

Total  148.743.188,73 - 25.000,00 148.718.188,73

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
A finals de l’exercici 2008 el detall de les accions sense cotització oficial és el següent: 
 

Entitat Valor comptable a 
31.12.2008 

Participació EMT
% 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 118.692.678,47 100,0 

Transports de Barcelona, SA 29.719.447,55 100,0 

Cetramsa 30.050,61 100,0 

Torre Collserola, SA 276.012,10 5,0 

Total 148.718.188,73  

Imports en euros. 

 

 

 
8. Atenent l’al·legació 10 s’inclou “quaranta-sis” i s’elimina “quaranta-vuit”, del projecte d’informe. Vegeu la res-
posta a l’al·legació 10. 
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S’ha verificat que el valor dels fons propis corresponent a la participació de l’EMT en les 
quatre empreses participades, segons els seus comptes anuals auditats, és superior al 
valor comptabilitzat en el Balanç de l’EMT. 
 
 
2.3.1.3. Deutors a llarg termini 

L’epígraf Deutors a llarg termini inclou la part a llarg termini de les aportacions pendents de 
cobrament de la MMAMB per tarifació social del període 2001-2003, tal com s’explica en 
l’apartat 1.2.8 de l’informe.  
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Deutors no pressupostaris a llarg termini  

Compte Saldo a 31.12.2007 Traspàs a curt termini  Saldo a 31.12.2008

444. MMAMB Tarifació social 10.130.558,18 2.450.292,20 7.680.265,98

Total 10.130.558,18 2.450.292,20 7.680.265,98

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
 
2.3.1.4. Deutors 

El detall dels deutors a 31 de desembre de 2008 és el següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Deutors  

Descripció 31.12.2007 31.12.2008 

Deutors pressupostaris 31.685.639,67 36.978.318,04 

Deutors no pressupostaris 13.044.569,14 4.823.773,05 

Administracions públiques 8.346,68 14.622,82 

Altres deutors 2.889,80 183.309,45 

Provisions (16.249.974,85) (18.323.119,07)

Total 28.491.470,44 23.676.904,29 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 

Deutors pressupostaris 

L’import dels deutors pressupostaris a 31 de desembre del 2008 és de 36,98 M€, dels 
quals 23,14 M€ són del pressupost corrent, que coincideixen amb l’import pendent de 
cobrament de la liquidació pressupostària de l’exercici, i 13,84 M€ són de pressupostos 
tancats. 
 
La major part del saldo deutor correspon al recàrrec del transport. S’han circularitzat els 
ajuntaments de Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i 
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Santa Coloma de Gramenet, que representen el 69,0% del saldo pendent de cobrament a 
31 de desembre del 2008. El resultat de la circularització ha estat satisfactori, excepte per 
l’Ajuntament de Barcelona que informa de l’existència a favor de l’EMT d’un saldo deutor 
de 0,85 M€, que correspon al recàrrec del transport de l’exercici 2003 i anteriors, encara 
pendents de cobrar per l’Ajuntament. L’EMT no té comptabilitzat aquest import en els seus 
comptes. 
 

Deutors no pressupostaris 

La disminució del saldo dels deutors no pressupostaris a 31 de desembre del 2008 

respecte de l’exercici anterior és deguda al fet que en l’exercici 2007 s’incloïa una perio-
dificació de 9,57 M€ d’infrafinançament del contracte programa a cobrar en l’exercici 2008. 
 
El detall dels principals deutors no pressupostaris a curt termini és el següent:  
 

• Deutors a curt termini pel conveni amb el MMAMB per tarifació social 2001-2003 per 
2,45 M€, tal com es mostra en l’epígraf 2.3.1.3. 

• Ingressos diferits de l’exercici 2008 dels cànons de l’Aerobús per 1,31 M€. 

• Ingressos diferits de l’exercici 2008 dels ajuntaments pel concepte de tarifació social 
per 0,36 M€. 

• Ingrés a cobrar de 0,51 M€, corresponent a la liquidació de la Cambra de compensació 
de la T4, segons la liquidació aprovada per la Junta de Govern del 18 de desembre del 
2008. 

 

Altres deutors 

En la seva major part, 182.836 €, l’import d’Altres deutors correspon a part de les comis-
sions pagades per l’EMT als ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, 100.000 €, i Bada-
lona, 40.000 €, i a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, 42.836 €, per la gestió del recàrrec del transport. L’EMT ha comptabilitzat 
aquests pagaments, a fi d’exercici, com a pagaments pendents d’aplicar per manca de 
consignació pressupostària, de forma incorrecta, donat que és una despesa de l’exercici. 
 

Provisions per insolvència 

Al tancament de l’exercici, la provisió per saldos de dubtós cobrament dotada per l’EMT va 
ser de 18,32 M€. Aquesta provisió es va dotar per fer front als possibles impagaments dels 
rebuts del recàrrec del transport i cobreix, pràcticament, la totalitat dels rebuts pendents 
de cobrament dels exercicis anteriors a 2008, i el 22% dels pendents de cobrament de 
l’exercici 2008. La provisió, i especialment els percentatges de dotació, estan calculats 
segons l’experiència històrica de la recaptació de l’impost, i presenten les dades següents: 
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Entitat  Període Pendent de 
cobrament a 
31.12.2010 

Provisió per 
insolvències a 

31.12.2010 

% de dotació 
respecte al pendent 

de cobrament 

Gestionat per l’EMT Anterior al 2004 1.352.358,94 1.345.364,35 99,5 

Gestió dels ajuntaments Anterior al 2004 1.039.218,48 1.021.653,13 98,3 

 Anterior al 2004 2.391.577,42 2.367.017,48 99,0 

Gestionat per l’EMT 2005-2007 4.261.976,97 4.261.976,97 100,0 

Gestió dels ajuntaments 2005-2007 4.186.442,78 3.997.397,82 95,5 

 2005-2007 8.448.419,75 8.259.374,79 97,8 

Gestionat per l’EMT 2008 2.297.038,44 2.108.229,87 91,8 

Gestió dels ajuntaments 2008 18.615.753,13 2.500.331,95 *13,4 

 2008 20.912.791,57 4.608.561,82 22,0 

Total   31.752.788,74 15.234.954,09 48,0 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’EMT. 
* Dels 18,62 M€ pendents de cobrament del recàrrec del transport de l’exercici 2008 gestionat pels ajunta-
ments a 31 de desembre del 2008, l’Ajuntament de Barcelona havia recaptat i no havia pagat a l’EMT 11,72 M€, 
la qual cosa fa que aquesta quantitat no formi part del càlcul de la provisió. 

 
A més dels 15,23 M€, la provisió inclou una dotació de 3,05 M€ que correspon a la totalitat 
de l’import pendent de cobrament a l’Ajuntament de Barcelona per la compensació eco-
nòmica derivada de l’ampliació del sistema de tarifació social a les persones de 60 a 64 
anys dels anys 2007 i anteriors. La resta de dotació, 41.752 €, correspon al pendent de 
cobrament, d’exercicis anteriors, del capítol 3 d’ingressos, Taxes i preus públics. 
 
S’han comprovat els càlculs de la provisió per insolvència a finals de l’exercici i de la 
dotació de l’any sense cap incidència a destacar. 
 
 
2.3.1.5. Tresoreria 

Els saldos de la tresoreria a finals dels exercicis 2007 i 2008 són els següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Tresoreria 

Compte 31.12.2007 31.12.2008

571. Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius. 17.474.320,16 11.369.159,56

Total 17.474.320,16 11.369.159,56

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
L’EMT té catorze comptes operatius oberts amb vuit entitats financeres. S’han circularitzat 
les entitats financeres i s’ha verificat la correcta conciliació adjunta als estats financers dels 
comptes de l’EMT. A banda, s’inclouen els següents comptes restringits de recaptació de 
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què disposen els bancs per a la seva gestió diària com a entitat col·laboradora de la 
recaptació de tributs:9

 
Núm. compte Saldo a 31.12.2008 

XXXX-XXXXXX1495 12.957,37 

XXXX-XXXXXX3929 1.428,36 

XXXX-XXXXXX5925 14.952,33 

Imports en euros. 

 
 
2.3.1.6. Fons propis 

L’evolució dels comptes de patrimoni de l’EMT durant l’exercici 2008 és la següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Fons propis 

Concepte 31.12.2007 Augments Disminucions Traspàs del 
resultat del 2007 

31.12.2008 

100. Patrimoni 174.250.806,74 0 0,00 2.874.045,59 177.124.852,33 

103. Patrimoni rebut en cessió 216.466,66 528.556,48 (216.466,66) 0 528.556,48 

108. Patrimoni entregat en cessió (1.446.604,56) 0 0,00 0 (1.446.604,56)

109. Patrimoni entregat a l’ús general (4.431.959,09) 0 (15.233,12) 0 (4.447.192,21)

129. Resultat de l’exercici 2.874.045,59 0 (2.834.392,52) (2.874.045,59) (2.834.392,52)

Total 171.462.755,34 528.556,48 (3.066.092,30) 0,00 168.925.219,52 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 
El patrimoni rebut en cessió de 0,53 M€ correspon a la cessió de terrenys per part l’Ajun-
tament de Badalona per a la construcció d’una nova cotxera. 
 
El patrimoni entregat en cessió, d’1,45 M€, correspon, fonamentalment, a la cessió de les 
obres de condicionament i les instal·lacions de l’estació d’autobusos de Sants a l’Ajun-
tament de Barcelona en l’any 2000. 
 
El patrimoni entregat a l’ús general, de 4,45 M€, correspon principalment a les obres de 
condicionament d’aparcaments de vehicles a diverses estacions de ferrocarrils, per 
 

 
9. Atenent l’al·legació 12, s’afegeix aquesta frase i aquest quadre, i s’elimina del projecte d’informe la frase i el 
quadre següents: 

“...; això no obstant, les respostes mostren els següents comptes, a nom de l’EMT, que no estan recollits en 
la comptabilitat d’aquesta.” 

Núm. compte Saldo a 
31.12.2008 

Justificació de la incidència per part de l’EMT 

XXXX-XXXXXX1495 12.957,37 Compte recaptador. Els comptes recaptadors són comptes que creen els bancs 
per ingressar els diners de la recaptació de tributs, i que no traspassen als 
comptes reals de l’entitat fins que el cobrament és ferm. 

XXXX-XXXXXX3929 1.428,36 Compte recaptador  
XXXX-XXXXXX5925 14.952,33 Compte recaptador  
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2,39 M€, i a instal·lacions semafòriques i senyals verticals d’indicadors de parades d’auto-
busos, per 1,08 M€. Aquest tipus de béns es comptabilitzen com a menys patrimoni de 
l’entitat, en tant que no formen part de l’ús habitual de l’entitat sinó que passen a formar 
part de l’ús general. 
 
 
2.3.1.7. Creditors a llarg termini 

Els creditors a llarg termini són els següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Creditors a llarg termini 

Descripció 31.12.2007 31.12.2008

Deutes amb entitats de crèdit 1.656.360,78 933.715,30
Altres deutes 12.848.312,63 11.782.768,95

Total 14.504.673,41 12.716.484,25

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 

 

Deutes amb entitats de crèdit 

El detall dels deutes amb les entitats financeres, a curt i llarg termini, és el següent: 
 

Pendent a 31.12.2007 Pendent a 31.12.2008 Identificació del deute 

Llarg termini Curt termini 

Amortització 

Llarg termini Curt termini 

BCL 1.430.981,21 572.392,49 572.392,48 858.588,74 572.392,48 
BSCH  150.253,05 75.126,55 75.126,52 75.126,56 75.126,52 
BSCH  75.126,52 75.126,51 75.126,51 0 75.126,52 
Caja Madrid 0 150.253,03 * 150.253,06 0 0 

Total 1.656.360,78 872.898,58 872.898,57 933.715,30 722.645,52 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria dels comptes de l’exercici 2008 de l’EMT. 
* L’import amortitzat en l’exercici va ser 150.253,06 €, superior en 0,03 € al pendent a curt termini a 31 de desembre 
del 2007.  

 

Altres deutes 

Són deutes amb entitats públiques, a curt i llarg termini, amb el detall següent: 
 

Pendent a 31.12.2007 Addicions Pendent a 31.12.2008 Identificació 
del deute Llarg termini Curt termini 

Amortitzacions

Llarg termini Curt termini Total

ATM 2.717.750,00 2.717.750,00 0 2.717.750,00 0 2.717.750,00 2.717.750,00

TMB 10.130.562,63 3.591.617,89 7.770.000,00 5.891.620,14 11.782.768,95 3.817.791,43 15.600.560,38

Total* 12.848.312,63 6.309.367,89 7.770.000,00 8.609.370,14 11.782.768,95 6.535.541,43 18.318.310,38

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria dels comptes de l’exercici 2008 de l’EMT. 
* El curt termini està comptabilitzat dins els comptes de Creditors no pressupostaris del passiu del Balanç inclòs en l’epígraf 
2.3.1.9 de l’informe. 
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El deute amb l’ATM de 2,72 M€ prové de les menors aportacions de l’EMT al contracte 
programa dels exercicis 2002-2004, que eren inicialment d’un total de 10.871.000 € a pa-
gar en quatre anualitats, del 2006 al 2009. L’ATM ha confirmat que dins els comptes d’actiu 
del seu Balanç a 31 de desembre del 2008 hi ha inclosa aquesta quantitat sota el concepte 
de sanejament del contracte programa 2002-2004. 
 
El deute amb TMB correspon al deute per tarifació social dels exercicis 2001 a 2003, de 
10,13 M€, i de l’exercici 2008, de 5,47 M€, segons el detall següent: 
 
• Tarifació social dels exercicis 2001-2003 per 10,13 M€, dividit entre llarg termini 7,68 M€ 

i curt termini per 2,45 M€. 
 
• En el cas de la tarifació social 2008, correspon al conveni signat entre l’EMT, TBSA i 

FMBSA per al finançament de la tarifació social de l’any 2008, de 5,47 M€ dividit entre 
4,10 M€ a llarg termini i 1,37 M€ a curt termini. 

 
El contracte programa entre l’AGE i l’ATM va fixar una aportació de l’EMT a TMB (són les 
empreses públiques TBSA i FMBSA agrupades sota la denominació Transports Metro-
politans de Barcelona TMB) per al finançament del sistema de tarifació social de 
7,77 M€, el pressupost aprovat per l’EMT per a l’exercici 2008 preveia una aportació de 
2,30 M€ per al finançament de la tarifació social de l’exercici 2008. El conveni estableix 
que la diferència entre l’import del contracte programa i la consignació pressupostària 
(5,47 M€) serà pagada per l’EMT en quatre anualitats d’1,37 M€ amb càrrec als pres-
supostos de 2009 a 2012. 

 
S’ha verificat que els imports que l’EMT ha de pagar a TBSA i FMBSA són els registrats 
en els comptes anuals auditats d’aquestes entitats. 

 
Dels 18,32 M€ de deutes amb entitats públiques, 8,19 M€ (5,47 M€ amb TMB pel concepte 
de tarifació social del 2008 i 2,72 M€ amb l’ATM sota el concepte de sanejament del 
contracte programa dels exercicis 2002-2004) són ajornaments de pagament de l’EMT, 
formalitzats via conveni, per despeses del transport de l’exercici 2008 i anteriors, que es 
pagaran amb ingressos dels pressupostos d’exercicis futurs.  
 
 
2.3.1.8. Altres deutes a curt termini 

Els altres deutes a curt termini inclouen els conceptes següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Altres deutes a curt termini 

Descripció 31.12.2007 31.12.2008

Deutes amb entitats de crèdit 872.898,58 722.645,52
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 110.485,41 63.942,82
Total 983.383,99 786.588,34

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 
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Els deutes amb entitats de crèdit corresponen a la part a curt termini dels préstecs con-
cedits per les entitats financeres a llarg termini, tal com es mostra en l’apartat anterior. 
 
El compte Fiances i dipòsits inclou les fiances rebudes per l’EMT com a garanties en 
metàl·lic de la contractació administrativa. 
 
 
2.3.1.9. Creditors 

Els creditors són els següents: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Creditors 
Descripció 31.12.2007 31.12.2008 
Creditors pressupostaris 4.409.001,96 3.379.985,39 
Creditors no pressupostaris 10.475.620,85 8.099.905,39 
Administracions públiques 106.464,77 113.659,94 
Altres creditors 234.450,00 242.425,03 
Total 15.225.537,58 11.835.975,75 
Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2008. 
 

Creditors pressupostaris 

De l’import total, 2,60 M€ són del pressupost del 2008 i, la resta, 0,78 M€, d’exercicis ante-
riors. D’aquests últims, 0,62 M€ es troben pendents de pagament a l’Institut Metropolita del 
Taxi, organisme autònom de l’EMT, en concepte de transferències dels exercicis 2006 i 
2007. 
 

Creditors no pressupostaris 

El saldo inclou, principalment, els imports següents: 
 
• 6,54 M€ corresponen a la part a curt termini dels deutes amb l’ATM i TMB assenyalades 

en l’apartat 2.3.1.7 de l’informe. 
 
• 0,96 M€ corresponen a imports a pagar a operadors de transport com a resultat de la 

liquidació de la Cambra de compensació aprovada per la Junta de Govern del 18 de 
desembre del 2008. 

 
• També assenyalar que s’inclouen les retribucions meritades pendents de pagament per 

23.438 € i les factures pendents de rebre dels diversos proveïdors i creditors de serveis 
per 65.706 €. 

 

Administracions públiques 

El saldo està format per 70.106 € de retencions de l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques i 43.554 € de la Seguretat Social del mes de desembre del 2008. 
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Altres creditors 

Corresponen a ingressos bancaris dels distribuïdors de la targeta T4, pendents d’aplicació 
a 31 de desembre. 
 
 
2.3.1.10. Ajustaments per periodificació 

L’ajustament per periodificació correspon a la subvenció atorgada per FEMP a l’EMT rela-
tiva al programa de col·laboració de l’IMSERSO-FEMP de l’exercici 2007 per instal·lar pla-
taformes als autobusos del servei de transports (vegeu apartat 2.2.4.6 de l’informe). 
 
 
2.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial 

El Compte del resultat economicopatrimonial de l’EMT de l’exercici 2008 és el que es pre-
senta a continuació: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Compte del resultat economicopatrimonial 

DEURE 2008 2007 HAVER 2008 2007

A) DESPESES 

3. Despeses de funcionam. dels 
serveis i prestacions socials 

a) Despeses de personal 
a1) Sous i salaris 
a2) Cargues socials 

c) Dotacions a l’amortització 

d) Variació provisió de tràfic 
d2) Variació de la provisió 

e) Altres despeses de gestió 
e1) Serveis exteriors 
e2) Tributs 

f) Despeses financeres 
f1) Per deutes 

4. Transferències i subvencions 

a) Corrents 

b) De capital 

5. Pèrdues i despeses extraor-
dinàries 

a) Despeses extraordinàries 

b) Despeses i pèrdues d’altres 
exercicis 

197.085.508,82 

19.731.788,87 
 

2.774.092,64 
2.266.452,61 

507.640,03 

79.629,04 

3.500.480,07 
3.500.480,07 

12.685.059,33 
12.641.773,28 

43.286,05 

692.527,79 
692.527,79 

177.280.809,48 

165.841.892,28 

11.438.917,20 

72.910,47 
 

72.910,47 

169.757.423,50

17.645.402,35

2.423.644,42
1.909.325,88

514.318,54

89.232,86

2.822.536,77
2.822.536,77

11.530.248,86
11.489.805,77

40.443,09

779.739,44
779.739,44

151.962.145,71

142.710.162,14

9.251.983,57

149.875,44

3.526,29

146.349,15

B) INGRESSOS 

1. Vendes i prestac. de serveis 

b) Prestacions de serveis 
b2) Preus públics 

3. Ingressos de gestió ordinària 

a) Ingressos tributaris 
a1) Impostos 
a3) Taxes 

4. Altres ingressos de gestió 
ordinària 

a) Reintegraments 

c) Altres ingressos de gestió 

f) Altres interessos i ingressos 
assimilats 

5. Transferències i subvencions 

a) Transferències corrents 

d) Subvencions de capital 

6. Guanys i ingressos extraor-
dinaris 

a) Beneficis procedents de 
l’immobilitzat 

c) Ingressos extraordinaris 

d) Ingressos i beneficis 
d’altres exercicis 

194.251.116,30 

9.942.998,11 

9.942.998,11 
9.942.998,11 

77.434.069,99 

77.434.069,99 
76.244.087,97 
1.189.982,02 

9.803.392,83 
 

7.454.609,38 

1.343.225,00 

1.005.558,45 
 

95.525.405,09 

94.257.269,77 

1.268.135,32 

1.545.250,28 
 

826.041,80 
 

15,65 

719.192,83 

172.631.469,09

8.911.220,88

8.911.220,88
8.911.220,88

69.058.848,06

69.058.848,06
67.959.992,30
1.098.855,76

3.787.577,11

1.402.257,53

1.363.224,24

1.022.095,34

90.371.766,11

90.371.766,11

502.056,93

-

223,03

501.833,90

Estalvi  2.874.045,59 Desestalvi 2.834.392,52 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 
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Els comptes que integren el compte del resultat economicopatrimonial s’han analitzat en el 
seu respectiu compte de liquidació pressupostària o en els comptes de balanç corres-
ponents.  
 
A continuació es mostra la conciliació entre el resultat de la liquidació pressupostària i del 
compte del resultat economicopatrimonial. 
 
Resultat pressupostari de l’exercici 1.058 

Ingressos del contracte programa reconeguts en la comptabilitat financera l’exercici 2007, i 
pressupostàriament el 2008. 

(4.859) 

Imports cobrat de la MMAMB pels convenis de tarifació social, reconegut en la comptabilitat financera 
al signar el conveni, i pressupostàriament en l’any en què es fa líquid l’ingrés. 

(2.743) 

Ingressos per cànons reconeguts en la comptabilitat financera de l’exercici 2008 819 

Baixa d’obligacions de pressupostos tancats per 307 m€, més 412 m€ d’ingressos a cobrar a 
31.12.2008 per convenis amb ajuntaments pel finançament de la tarifació 

719 

Diferència entre la subvenció rebuda del FEMP 2007 i 2006. La subvenció 2007 es reconeix 
pressupostàriament i es difereix a la comptabilitat financera. 

(192) 

Valor net comptable dels immobles venuts, que redueix l’ingrés comptabilitzat en el capítol 6 (74) 

Reducció de la participació en Torre de Collserola (25) 

Dotacions per a amortitzacions de l’Immobilitzat  (80) 

Variació provisions de tràfic (3.500) 

Cancel·lació de periodificacions d’ingressos (73) 

Amortització de préstecs 873 

Inversions en immobilitzat 941 

Provisió de despeses del servei de transport a 31 de desembre 2007 3.553 

Amortització del deute amb l’ATM per aportacions al contracte programa, reconegut en la 
comptabilitat financera quan es va signar el conveni 

2.718 

Amortització del deute amb TBSA i FMBSA per tarifació social, reconegut en la comptabilitat financera 
quan es va signar el conveni 

3.592 

Despesa tarifació social 2008 no comptabilitzada pressupostàriament per l’ajornament signat en 
conveni i sí financerament. 

(5.470) 

Altres (91) 

Resultat economicopatrimonial (2.834) 

Imports en milers euros. No es disposa de les dades en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Compte general de l’exercici 2008. 

 
 
2.4. MEMÒRIA 

2.4.1. Contingut de la Memòria 

S’ha fiscalitzat si el contingut de la Memòria formada per l’EMT s’ajusta al que regulen les 
normes d’elaboració dels comptes anuals de la Instrucció de comptabilitat local.  
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2.4.2. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
posteriors 

L’estat dels compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 
és el següent: 
 
Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 

Descripció 2009 2010 2011 2012 Anys 
successius 

Auditoria 18.642,36 19.201,48 - - - 

Transferències a TMB per tarifació social 3.817.792,18 3.817.792,18 3.817.792,18 3.245.662,83 901.518,15 

Aportació ATM 2.717.750,00 - - - - 

Seguretat Social funcionaris * 437.942,05 - - - - 

Fons social 7.363,80 - - - - 

Ajudes dinar per horari especial 2.600,00 2.650,00 - - - 

Estudi riscos laborals 2.644,80 - - - - 

Estudis i promocions del transport 72.050,00 75.300,00 - - - 

Despeses de gestió de tarifació social 127.554,10 97.600,00 100.000,00 - - 

Total 7.204.339,29 4.012.543,66 3.917.792,18 3.245.662,83 901.518,15 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general del 2008. 
* Correspon a l’externalització en una mútua d’accidents de treball i malalties de la cobertura de les contingències comunes 
i d’accidents. Aquest contracte no suposa un cost addicional per l’EMT, altra de les quotes a la Seguretat Social, i per tant, 
no s’ha d’incloure dins aquest estat. 

 
L’estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors no 
recull els compromisos de despesa dels contractes de gestió de serveis signats per l’EMT 
amb les empreses de transport de viatgers, als quals es fa esment en l’apartat 2.2.3.4 de 
l’informe. 
 
A continuació es detallen els contractes de gestió de serveis, amb compromisos de des-
pesa per als exercicis 2009 i posteriors, que s’haurien d’haver inclòs en l’esmentat estat: 
 
Servei Empresa Data final de vigèn-

cia del contracte 
Import de la despesa 
per l’EMT en el 2008

Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
al Barcelonès Nord  

Tusgsal 31.12.2010 37.008.638,91

Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
nocturn a Barcelona i altres municipis de l’àmbit de 
l’EMT 

Tusgsal 31.12.2011 12.305.030,98

Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers 
a l’Hospitalet de Llobregat i altres municipis 

Rosanbús, SL 30.6.2011 6.279.449,94

Servei de transport adaptat “porta a porta” per a 
persones amb mobilitat reduïda severa a l’Hospitalet 
de Llobregat 

Rosanbús, SL 30.6.2009 509.271,62

Servei de transport adaptat “porta a porta” per a 
persones amb mobilitat reduïda severa a Barcelona 

Transports Ciutat 
Comtal, SA 

19.6.2009 2.689.500,00

Total   58.791.891,45

Imports en euros. 
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2.4.3. Avals concedits 

Els contractes de gestió signats per l’EMT amb les empreses operadores del servei de 
transport de viatgers estableixen que l’EMT delega a les empreses operadores l’adquisició 
dels vehicles necessaris per a la prestació del servei, encara que l’adquisició s’ha de fer 
amb el vistiplau de l’EMT. També estableixen la inclusió, dins la liquidació dels costos del 
servei a pagar per l’EMT, del cost de les quotes mensuals del lísing per la compra d’a-
quests vehicles. 
 
En alguns casos, per exigència de l’entitat financera, l’EMT adquireix el compromís de 
pagar directament a l’entitat financera les quotes mensuals del lísing, en cas d’impagament 
per part de l’empresa operadora. 
 
L’EMT adopta aquest compromís, requerit per l’entitat financera, juntament amb l’auto-
rització de l’adscripció dels vehicles al servei públic de transport col·lectiu i a la inclusió, 
com a despesa del contracte de gestió, de l’import de les quotes derivades del finança-
ment dels vehicles. Aquest compromís de pagament es notifica, amb justificant de rebuda, 
a l’entitat financera, però sense que existeixi un contracte d’aval explícit signat entre l’EMT i 
l’entitat financera. Es considera que els compromisos de pagament de l’EMT, directament 
a les entitats financeres, de les quotes de lísing impagades pels operadors, tenen la consi-
deració d’avals de les operacions de lísing. El Compte general, en l’apartat 14 de la Me-
mòria, referit a l’endeutament, hauria de reflectir aquests compromisos de pagament. 
 
 
2.4.4. Indicadors financers, pressupostaris i de gestió 

La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre 4041/2004, del 
23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix que la Memòria ha d’in-
cloure una sèrie d’indicadors financers i pressupostaris. Així mateix, estableix que els 
municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior han de 
formalitzar amb caràcter obligatori, a més a més dels indicadors financers i pressupostaris, 
els indicadors de gestió.  
 
L’EMT ha inclòs en la Memòria que forma part del Compte general del 2008 els indicadors 
financers i pressupostaris establerts en la Instrucció de comptabilitat, però no els indi-
cadors de gestió. 
 
 
2.4.5. Romanent de tresoreria 

L’estat del Romanent de tresoreria presentat per l’EMT és el següent: 
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Entitat Metropolitana del Transport – 2008 
Estat del Romanent de tresoreria 

Components Any 2008 Any 2007 
     

1. Fons líquids  11.369.159,56  17.474.320,16 
     

2. Drets pendents de cobrament  37.282.660,03  31.498.735,76 

 + del pressupost corrent 23.137.781,36  20.207.019,35  
 + del pressupost tancat 13.840.536,68  11.478.620,32  
 + d’operacions no pressupostàries 546.767,02  47.546,09  
(–) cobraments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
242.425,03  234.450,00  

     

3. Obligacions pendents de pagament  4.405.440,84  4.664.967,89 

 + del pressupost corrent 2.604.455,41  3.596.223,70  
 + del pressupost tancat 775.529,98  812.778,26  
 + d’operacions no pressupostàries 1.208.764,90  258.855,73  
(–) pagaments realitzats pendents 

d’aplicació definitiva 
183.309,45  2.889,80  

     

I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)  44.246.378,75  44.308.088,03 

II. Saldos de dubtós cobrament  18.323.119,07  16.249.974,85 
III. Excés de finançament afectat  2.835.300,63  5.114.643,23 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 

generals (I–II–III) 
 23.087.959,05  22.943.469,95 

Imports en euros. 
Font: Compte general de l’exercici 2008. 

 
El Romanent de tresoreria per a despeses generals va ser de 23,09 M€. Aquest import pro-
vé d’un Romanent de tresoreria de 44,25 M€ ajustat per 18,32 M€ de saldos de dubtós 
cobrament, comentat en el punt 2.3.1.4 de l’informe, i 2,84 M€ d’excés de finançament 
afectat provinent de: 
 
• La subvenció atorgada per la FEMP a l’EMT que correspon al programa de col·laboració 

de l’IMSERSO-FEMP de l’exercici 2007 per instal·lar plataformes als autobusos del ser-
vei de transports, per 1,45 M€ (vegeu l’apartat de l’informe 2.3.1.10 d’ajustaments per 
periodificació). 

 
• La diferència entre les aportacions de l’EMT i l’ATM, d’1,38 M€ (vegeu l’apartat de 

l’informe 2.3.1.10 de transferències corrents). 
 
 
2.5. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

2.5.1. Informació sobre la contractació de l’EMT 

L’EMT presta el serveis de transport de viatgers, com ja s’ha dit anteriorment, mitjançant 
les seves empreses: Transports de Barcelona, SA, el servei d’autobusos i Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona, SA, el servei de metro; i també per mitjà d’operadores pri-
vades a partir de contractes de gestió de serveis. 
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La fiscalització de la contractació administrativa s’ha centrat en els contractes de gestió 
que té signats l’EMT amb les diverses empreses operadores, ja que es tracta de la prin-
cipal activitat de l’EMT i, consegüentment, la de major despesa del pressupost.  
 
Atès que en l’exercici 2008 no s’ha adjudicat cap contracte de gestió interessada que 
s’apliqués al pressupost, la fiscalització s’ha centrat en els contractes vigents durant l’exer-
cici 2008 encara que la seva licitació i adjudicació s’hagi efectuat en exercicis anteriors. 
 
Les despeses dels contractes de gestió de serveis, per a l’exercici 2008, ascendeixen a un 
total de 86.756.474,90 €, amb el detall següent:  
 
Servei Empresa Data 

adjudicació 
Concepte Import

Aportació al dèficit del servei 35.337.110,42Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers al Barcelonès Nord  

Tusgsal 17.12.1998 

Compensació tarifació social 1.671.528,49

Aportació al dèficit del servei 12.269.540,98Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers nocturn a Barcelona i 
altres municipis de l’àmbit nord de 
l’EMT  

Tusgsal 20.7.2006 

Compensació tarifació social 35.490,00

Aportació al dèficit del servei 5.997.072,32Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a l’Hospitalet de 
Llobregat i altres municipis 

Rosanbús, SL 6.6.2002 

Compensació tarifació social 282.377,62

Servei de transport adaptat “porta a 
porta” per a persones amb mobilitat 
reduïda severa a l’Hospitalet de 
Llobregat 

Rosanbús, SL 2.6.2005 Aportació al dèficit de servei 509.271,62

Compensació integració 
tarifaria 

2.770.894,51

Compensació millores serveis 
concessió U-1 

1.958.368,51

Concessió unificació U-1 del servei 
públic regular de transport de viatgers 
per carretera entre Barcelona i Gavà 
amb filloles 

Mohn, SL 14.4.1983 

Compensació tarifació social 776.352,19

Compensació integració 
tarifària 

1.714.556,81

Compensació millores serveis 
concessió U-1 

3.004.537,52

Servei públic de transport col·lectiu de 
viatgers entre Castelldefels i Barcelona 

Mohn, SL 29.09.1994 

Compensació tarifació social 504.498,85

Aportació al dèficit del servei 5.890.842,98Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers nocturn entre diversos 
municipis del Baix Llobregat 

Mohn, SL 13.6.1996 

Compensació tarifació social 11.760,63

Servei públic regular transport de 
viatgers per carretera entre Barcelona i 
Castelldefels amb prolongació a les 
Botigues de Sitges (concessió V-140) 

Mohn, SL 28.05.1992 Millores servei línia L-94 602.735,32

Compensació per millores del 
servei 

5.120.999,18

Compensació per integració 
tarifària 

1.540.330,75

Concessió unificació U-2 del servei 
públic regular de transport de viatgers 
per carretera entre Barcelona i Sant Boi 
de Llobregat amb filloles 

Oliveras, SL 14.4.1983 

Compensació per tarifació 
social 

572.489,23
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Servei Empresa Data 
adjudicació 

Concepte Import

Aportació al dèficit del servei 914.807,54Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a Esplugues de 
Llobregat i Sant Just Desvern  

Soler i Sauret, 
SA 

5.11.1998 

Compensació tarifació social 28.122,48

Aportació al dèficit del servei 323.008,74Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a Sant Feliu de 
Llobregat 

Soler i Sauret, 
SA 

12.2.1998 

Compensació tarifació social 31.584,46

Aportació al dèficit del servei 1.164.688,01Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers entre Virrei Amat i 
Torre Baró de Barcelona 

Transports 
Lydia, SL 

28.4.1988 

Compensació tarifació social 36.254,01

Servei de transport adaptat “porta a 
porta” per a persones amb mobilitat 
reduïda severa a Barcelona 

Transports 
Ciutat Comtal, 
SA 

7.4.2005 Aportació al dèficit del servei 2.689.500,00

Compensació per integració 
tarifària 

443.943,56

Compensació tarifaria social 343.766,33

Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers entre C/ Tajo i el C/ 
Calderón de la Barca (línia 86) i entre 
C/ Tajo i la Travessera de Gràcia de 
Barcelona (Línia 87)  

Authosa 29.10.1987 
i 31.1.1991 

Compensació per millores 
servei línies 86 i 87 

210.041,84

Total    86.756.474,90

Imports en euros. 

 
 
2.5.2. Mostra fiscalitzada 

Per a la fiscalització de la contractació, s’han seleccionat els quatre serveis de transport 
amb major import, que representen el 72,4% de les despeses totals: 
 

Servei Empresa Concepte Import en euros 

Aportació al dèficit del servei 35.337.110,42 1) Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers al Barcelonès Nord  

Tusgsal 

Compensació tarifació social 1.671.528,49 

Aportació al dèficit del servei 12.269.540,98 2) Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers nocturn a Barce-
lona i altres municipis de l’àmbit 
nord de l’EMT  

Tusgsal 

Compensació tarifació social 35.490,00 

Aportació al dèficit del servei 5.997.072,32 3) Servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a l’Hospitalet de 
Llobregat i altres municipis 

Rosanbús, SL 

Compensació tarifació social 282.377,62 

Compensació per millores del servei 5.120.999,18 

Compensació per integració tarifària 1.540.330,75 

4) Concessió unificació U-2 del servei 
públic regular de transport de viat-
gers per carretera entre Barcelona i 
Sant Boi de Llobregat amb filloles 

Oliveras, SL 

Compensació per tarifació social 572.489,23 

Total   62.826.938,99 

Imports en euros. 

 
A continuació es presenta el resultat de la fiscalització de la contractació realitzada per 
l’EMT dels quatre serveis de transport seleccionats, dividit entre observacions de caire 
general i observacions específiques de cada contracte. 
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2.5.3. Resultats de la fiscalització 

2.5.3.1. Observacions generals 

Les observacions de caire general són les següents: 

• Durant l’exercici 2008 set dels catorze serveis de transport van ser prestats per em-
preses operadores que no tenien el contracte en vigor10. La relació de serveis sense 
contracte en vigor, les empreses que els van prestar i la despesa de l’exercici 2008 són 
com segueix: 

 
Servei Empresa Despesa del 2008 

Servei públic regular de transport de viatgers per carretera entre 
Barcelona i Castelldefels amb prolongació a les Botigues de Sitges 
(concessió V-140)  

Mohn, SL 602.735,32 

Concessió Unificació U-1 del servei públic regular de viatgers per 
carretera entre Barcelona i Gavà amb filloles 

Mohn, SL 5.505.615,21 

Concessió Unificació U-2 del servei públic regular de viatgers per 
carretera entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat amb filloles 

Oliveras, SL 7.233.819,16 

Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Esplugues 
de Llobregat i Sant Just Desvern  

Soler i Sauret, SA 942.930,02 

Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Sant Feliu 
de Llobregat 

Soler i Sauret, SA 354.593,20 

Servei públic regular de transport col·lectiu urbà de viatgers entre 
Virrei Amat i Torre Baró i entre Ciutat Meridiana i Torre Baró de 
Barcelona 

Transports Lydia, 
SL 

1.200.942,02 

Servei públic regular de transport col·lectiu urbà de viatgers entre 
el C/ Tajo i el C/ Calderón de la Barca (línia 86) i entre el C/ Tajo i la 
Travessera de Gràcia de Barcelona (línia 87)  

Autobusos Horta, 
SA 

997.751,73 

Total  16.838.386,66 

Imports en euros. 

 
Les incidències de caire general trobades en la fiscalització dels contractes seleccionats 
són les següents: 
 
• Els plecs de clàusules dels contractes estableixen l’experiència professional de l’em-

presa com un dels criteris d’adjudicació del contracte. 
 

La consideració de l’experiència professional prèvia de l’empresa com a criteri de valo-
ració de les ofertes no s’ajusta a les disposicions contingudes en les directives comu-
nitàries ni en el TRLCAP, que el consideren un criteri de solvència. 

 

 
10. Els contractes van expirar durant l’exercici 2008 o abans. Tot i això, les empreses operadores van seguir 
prestant els serveis d’acord amb les clàusules dels contractes que obliguen l’empresa operadora a continuar la 
prestació del servei fins que no s’efectuï una nova contractació. 
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• Els plecs de clàusules dels contractes estableixen, per ordre d’importància decreixent, 
la puntuació màxima que s’ha d’aplicar a cada criteri d’adjudicació, sense establir els 
criteris objectius que s’han de seguir per obtenir la puntuació concreta de cada oferta.  

 
La manca de concreció de quins aspectes o consideracions ha de seguir la Mesa de 
Contractació per atorgar la puntuació a les ofertes dels licitadors, en no establir una 
ponderació qualificativa per a cada criteri d’adjudicació, suposa una infracció del 
principi d’objectivitat en la contractació administrativa. 

 
• De l’anàlisi de la documentació inclosa en els vuit expedients analitzats de modifica-

cions posteriors al contracte, s’ha trobat que manca l’informe de l’interventor i la quan-
tificació de la despesa addicional que suposa l’expedient aprovat, l’informe del secretari 
i la modificació de l’import de la garantia. A més a més, en alguns casos manca també 
la publicació de la modificació del contracte en els diaris oficials. 

 
 
2.5.3.2. Observacions específiques per cada contracte 

Les principals característiques dels contractes de gestió seleccionats per a la fiscalització, 
així com les observacions desglossades per cadascun d’ells són les següents: 
 

1) Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al Barcelonès Nord 

L’empresa Tusgsal realitza el servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers al Barce-
lonès Nord, d’acord amb el contracte de gestió de serveis en la modalitat de gestió inte-
ressada formalitzat el 12 de gener de 1999, i prorrogat per quatre anys a partir de l’1 de 
gener del 2007. 
 
Prèviament el servei el prestava també l’empresa Tusgsal (abans Tubsal), mitjançant un 
contracte de gestió interessada que va finalitzar el 31 de desembre de 1998. 
 

1.a) Anàlisi de l’expedient de contractació 

La documentació inclosa en l’expedient de contractació del contracte vigent en l’exercici 
2008, així com les incidències trobades es desglossen a continuació: 
 

Actuacions Dades significatives (dates, òrgans, 
imports, etc.) 

Incidències/comentaris 

Proposta d’inici de les actua-
cions per l’obertura d’un procés 
de contractació 

1.7.1998 
Cap del servei de Gestió 
Administrativa 
Directora de Serveis de Transport  

 

Informe del secretari 10.7.1998  

Informe de la Intervenció 13.7.1998  
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Actuacions Dades significatives (dates, òrgans, 
imports, etc.) 

Incidències/comentaris 

Plecs de clàusules administraries 
i de condicions tècniques i eco-
nòmiques 

- Concurs obert 
-  Termini de vuit anys, des de l’1 de 

 gener de 1999, i quatre de pròrroga 
- Sense import orientatiu 

Vegeu en Observacions generals, les 
observacions relatives als plecs de 
clàusules. 

Aprovació dels plecs de clàu-
sules i convocatòria de concurs 

16.7.1998 de la Comissió de Govern 
i també del Consell Metropolità del 
mateix dia, com a contracte de 
gestió interessada 

 

Aprovació de la despesa No hi ha aprovació de la despesa, 
segons l’EMT, perquè el pressupost 
l’estableix l’empresa a partir de 
l’article 86.a de la LCAP. 

Històricament aquest servei ha generat 
despesa en el pressupost de l’EMT; 
per tant, pot ser objecte d’un càlcul 
orientatiu de la despesa. 

Informació pública BOP 22.7.1998  
DOGC 22.7.1998  

 

Proposicions rebudes TUBSAL, Autocares Ravigo SL, UTE 
Urbaser-Alsa, CTSA   

 

Mesa de Contractació 30.9.1998 i del 8.10.1998  

Informes tècnics sobre les 
valoracions de les proposicions 
presentades pels licitadors 

Informe de data 20.11.1998 signat 
per: 
- Cap de Secció de Planejament 
- Directora de Serveis 
Informe de data 7.12.1998 signat 
per: 
- Cap de Servei de Gestió i 

Explotació 
- Directora de Serveis 

 

Proposta d’adjudicació de la 
Mesa de Contractació 

10.12.1998, a l’empresa Tusgsal  

Garantia definitiva  360.608 €  

Adjudicació Consell Metropolità de 17.12.1998  

Formalització del contracte 12.1.1999  

Publicació de l’adjudicació No consta en l’expedient. S’ha de publicar, tal com establia 
l’article 94 de la LCAP. 

 
La vigència del contracte era fins al 31 de desembre del 2006. Tal com s’ha dit, l’EMT va 
prorrogar el contracte per un període de quatre anys més. El cap de Servei de Gestió i 
Explotació, l’enginyer d’Obres Públiques i la directora de Serveis de Transports van emetre 
informe favorable sobre la pròrroga el 20 de febrer del 2006. En l’expedient facilitat manca 
l’informe de l’interventor i la modificació del termini de la garantia. La pròrroga es va signar 
el 24 d’abril del 2006, per quatre anys a comptar des de l’1 de gener del 2007. S’ha de dir 
que aquesta pròrroga preveia la millora de l’oferta del servei, d’acord amb el Pla d’actuació 
2006 de l’EMT, pel que fa al transport públic a Barcelona i als municipis metropolitans. 
Entre altres aspectes, preveia la incorporació de set noves línies l’any 2007. 
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S’ha de dir que la pròrroga d’un contracte implica que aquest es perllonga durant un 
temps determinat després de la data inicial de finalització, però aquesta pròrroga no mo-
difica cap dels seus elements essencials ni comporta novació i, per tant, s’han de mantenir 
les parts contractants, l’objecte, el preu i el conjunt de drets i obligacions establerts al plec 
de clàusules administratives. Així, el contracte vàlidament prorrogat ha de regir-se per les 
mateixes condicions que les previstes en el Plec, sense que sigui procedent una modifi-
cació per la simple circumstància de la pròrroga. 
 
Per tant, es considera que les modificacions previstes en el contracte de pròrroga són 
modificacions substancials del contracte i, per tant, s’hauria d’haver efectuat una nova 
licitació, en comptes de prorrogar-lo. 

1.b) Anàlisi dels posteriors expedients administratius del contracte 

El contracte ha estat objecte de seixanta-set expedients administratius entre l’exercici 2000 
i 2008, aprovats per la Comissió de Govern de l’EMT, principalment. En concret, els acords 
tracten sobre els aspectes següents: 
 
• Trenta-dos acords sobre modificació i creació de noves línies del servei d’autobusos. 

• Vint-i-tres acords sobre renovació de la flota o adquisició de nous vehicles. 

• Quatre acords sobre modificació de clàusules del contracte. 

• Tres acords sobre instal·lació del Sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) i altres sistemes 
informàtics. 

• Dos acords sobre revisió dels costos d’operacions del servei. 

• Tres acords sobre altres matèries. 
 
D’aquests conceptes, la renovació de la flota d’autobusos, la instal·lació del SAE i altres 
sistemes informàtics, així com la modificació de les línies existents per raons de servei 
públic, són aspectes previstos en el contracte inicial que en certs casos tenen un pla 
específic de renovació (en el cas dels autobusos) i d’implantació (en el cas del SAE i altres 
sistemes informàtics). Tot i això, pel que fa al Pla de renovació de la flota, s’ha de dir que 
s’ha modificat en dues ocasions amb posterioritat a la signatura del contracte. 
 
Quant a la modificació d’horaris o itineraris i/o a la creació de noves línies, s’ha de dir que 
la modificació del servei per raons d’interès públic es preveu en el contracte. Tot i això, 
s’han modificat els itineraris i/o els horaris en vint-i-quatre ocasions, i s’han creat noves 
línies en onze ocasions. S’ha de tenir en compte que el contracte inicial, d’acord amb 
l’oferta que presentava Tusgsal, preveia disset línies, amb 6.610.795 quilòmetres útils 
anuals i 477.846 hores útils anuals, mentre que en l’exercici 2008 s’havia augmentat a 
trenta línies, amb 10.102.005 quilòmetres útils anuals i 863.323 hores útils anuals. Els 
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augments que suposen aquestes modificacions en els itineraris, en els horaris i en la 
creació de noves línies són els següents: 

Concepte 1999 2008 Diferència Diferència % 

Nombre de línies 17 30 13 76,5 

Quilòmetres útils anuals 6.610.795 10.102.005 3.491.210 52,8 

Hores útils anuals 477.846 863.323 385.477 80,7 

Font: Dades extretes de l’oferta de Tusgsal i de la liquidació del cost del servei corresponent a l’exercici 2008. 

 
D’altra banda, la revisió dels costos d’operacions del servei està també en principi prevista 
en el contracte, sempre que concorrin una sèrie de circumstàncies. 
 
Dels seixanta-set expedients, se n’han escollit nou, tres dels quals corresponen a modifica-
cions de les clàusules del contracte (47/00, 427/00 i 307/02), dos corresponen a la revisió 
dels costos d’operacions del servei, tres corresponen a la creació de noves línies, i un que 
correspon a la renovació d’autobusos segons el Pla de renovació de la flota.  
 
Per aquests nou expedients s’ha analitzat si els acords presos per l’òrgan corresponent, 
responen a previsions del contracte o bé, en cas que es tracti de modificacions de les 
clàusules del contracte o del servei, que hagin estat realitzades d’acord amb la legislació 
vigent.  
 
Els expedients analitzats i les principals observacions d’aquests, són els següents: 
 

a) Expedients administratius de modificació de les clàusules del contracte i/o dels plecs: 

• Expedient 47/00, que modifica les clàusules primera, quarta i sisena del contracte, 
atès el procés d’implantació de la nova xarxa del servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers al Barcelonès Nord. 

 
Segons els informes tècnics, un cop iniciada la prestació del servei, es constata la 
necessitat d’introduir determinades modificacions que afecten bàsicament els itine-
raris i a l’increment de vehicles en certes línies. Tot això provoca canvis en la flota 
actual i en els costos d’explotació. 
 
La clàusula primera es refereix al cost d’operació del servei, que es modifica en un 
import aproximat de 0,90 M€. També inclou el Pla de renovació de la flota, que es 
modifica. D’acord amb la clàusula 5.2 del Plec de condicions econòmiques que 
regula la revisió dels costos d’operació, aquests es podran revisar quan es modifiqui 
l’oferta del servei en termes d’hores útils, en més o menys un 10%. Tenint en compte 
que aquests canvis del servei han modificat les hores útils anuals per bus en un 
15,3% (passen de 477.846 a 551.117), sí que es compleix la clàusula 5.2 per poder 
modificar el cost d’operació. 
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La clàusula quarta defineix com seran les noves característiques del servei. 

La clàusula sisena, corresponent al material mòbil, modifica el nombre de vehicles en 
servei, que passa de 96 a 110, és a dir, augmenta en un 14,6%. 
 
Com a modificació individual, aquest expedient compleix els requisits per modificar 
el contracte previstos en la legalitat vigent i en les clàusules del contracte i dels plecs 
de condicions, i per adjudicar-la de forma directa a l’adjudicatari. 
 

• Expedient 427/00, que modifica l’objectiu de viatgers de pagament del contracte d’a-
cord amb l’article 5.1 del Plec de condicions econòmiques, Revisió de l’objectiu de 
viatgers de pagament, que estableix que en el cas que es produeixin alteracions del 
sistema de transport que afectin el servei, es pot revisar l’objectiu a assolir de 
viatgers de pagament i, per tant, es modifica la clàusula 1.3 del contracte. 

 
Com a modificació individual aquest expedient compleix els requisits per modificar el 
contracte previst en la legalitat vigent i en les clàusules del contracte i dels plecs de 
condicions. 

 
• Expedient 307/02, que modifica la clàusula primera del contracte, la clàusula 11 del 

Plec de condicions tècniques (nivell de qualitat del servei), la sisena del Plec de 
condicions econòmiques (incentius i penalitzacions per gestió) i l’annex 6 del 
projecte annex al contracte.  

 
La modificació de la clàusula primera del contracte és deguda a la instal·lació del 
sistema SAE (instal·lació que ja estava prevista en el contracte) i a la implantació del 
sistema tarifari integrat (STI) en la regió metropolitana de Barcelona, principalment.  
 
Aquesta modificació respon a causes ja previstes en el contracte i a la implantació 
del STI, que s’ha hagut d’implantar també en el Barcelonès Nord i, per tant, es 
considera ajustada a legalitat la modificació de la clàusula primera del contracte, i 
correcta l’adjudicació de forma directa a l’empresa adjudicatària. 
 
Pel que fa a la resta de clàusules a modificar (en el Plec de condicions tècniques, en 
el Plec de condicions econòmiques i en el projecte), el 8 de juliol del 2002, Tusgsal 
va presentar a l’EMT un informe, Proposta de revisió del sistema d’incentius i pena-
litzacions de la qualitat del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al 
Barcelonès Nord, per tal de modificar aquest sistema i, per tant, les clàusules esmen-
tades. Es justifica aquesta modificació per raons d’interès públic i per la millora de la 
qualitat del servei. 
 
Aquestes modificacions de les fórmules aplicables per calcular els incentius/penalit-
zacions i el nivell de qualitat del servei no són modificacions d’interès públic ni de 
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restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, supòsit recollit en l’article 164.2 de 
la Llei de contractes de les administracions públiques sobre modificacions de les 
condicions econòmiques dels contractes, que obliga l’Administració a restablir l’equi-
libri econòmic que hi havia en el moment de l’adjudicació. La modificació d’aquestes 
clàusules, quan aquestes van ser acceptades per l’adjudicatària en el contracte 
inicial, no sembla respondre a interès públic sinó més aviat a l’interès de l’empresa 
operadora, oblidant el principi de risc i ventura que regeix en l’execució dels con-
tractes, encara que aquest principi en el cas dels contractes de gestió interessada 
resulti atenuat amb l’existència de clàusules destinades a mantenir l’equilibri econo-
micofinancer de la concessió. 
 
S’ha de tenir en compte el caràcter restrictiu amb què la legislació de contractes de 
les administracions públiques preveu les modificacions dels contractes adjudicats i, 
per tant, s’han de posar límits a les possibilitats de modificació dels contractes ja 
que, celebrada mitjançant licitació pública l’adjudicació d’un contracte, la solució 
que presenta aquesta adjudicació no pot ser alterada substancialment per via de 
modificació, ja que això suposa un obstacle als principis de lliure concurrència i bona 
fe, que han de presidir la contractació de les administracions públiques, tenint en 
compte que els altres licitadors podien haver modificat les seves proposicions si 
haguessin estat coneixedors de la modificació.  

 

b) Expedients administratius de creació de nous itineraris: 

S’han analitzat els tres expedients següents: 
 

• Expedient 246/06, de creació d’un nou itinerari, B12, que comunica el centre urbà de 
Montcada i Reixac amb l’hospital Can Ruti i la seva incorporació al contracte de 
gestió de serveis.  

 
• Expedient 268/06, de creació d’un nou itinerari, B14, entre Santa Coloma de Gra-

manet i Sant Adrià de Besòs i la seva incorporació al contracte de gestió de serveis.  
 

• Expedient 283/07 de creació d’un nou itinerari, BD2, que comunica els barris de Les 
Guixeres, Pomar, Morera, Bufalà, Bonavista, Montigalà, La Pau, Lloreda i La Salut i la 
seva incorporació al contracte de gestió de serveis. 

 
L’ampliació de les prestacions en els tres casos s’han realitzat a partir de la clàusula 20, 
Modificacions del contracte, del Plec de clàusules administratives, en què s’estableix 
que l’EMT pot modificar, per raó d’interès públic, les característiques del servei. 
 
Aquestes noves línies es recullen en el Pla d’actuació 2006-2007 de l’EMT, per tal de mi-
llorar el servei en l’àmbit territorial del Barcelonès Nord. Tot i això, s’ha de tenir en 
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compte que aquestes ampliacions del servei es realitzen en un moment en què la 
pròrroga ja està signada i/o en vigor. 
 
La incorporació d’aquestes línies suposa un augment anual dels quilòmetres i hores útils 
següents: 

Concepte B14 B12 BD2 

Quilòmetres útils anuals 245.797 187.459 177.735 

Hores útils anuals 23.195 8.160 13.149 

Font: Dades extretes dels contractes modificats. 

 
Els increments dels quilòmetres útils anuals i del nombre d’hores útils, de forma indivi-
dual, no suposen una modificació substancial de les condicions del servei. Ara bé, com 
s’ha dit abans, s’ha de tenir en compte que s’han creat tretze noves línies i s’han 
augmentat els quilòmetres útils anuals en un 52,8% i les hores útils anuals en un 80,7%. 
En aquest context, es considera que hi han hagut modificacions substancials pel que fa 
a la creació de nous itineraris i, consegüentment, pel que fa a quilòmetres i hores útils 
anuals, no de forma individual, però sí de forma conjunta. Es considera que s’hauria 
d’haver efectuat una nova licitació del servei, sobretot en el moment en què aquest 
finalitzava la seva vigència, el 31 de desembre del 2006, en comptes de prorrogar el 
contracte. 

 

c) Expedient d’incorporació de nous autobusos: 

• Expedient 565/07, per a l’adquisició de vint-i-nou autobusos per renovar-ne vint-i-nou 
d’existents, amb deu o més anys d’antiguitat, d’acord amb el Pla de renovació de la 
flota. 

 
Aquest expedient correspon a un supòsit ja previst en el contracte, que és el de 
renovació de la flota d’autobusos, i compleix els requisits previstos en les clàusules 
del contracte i dels plecs de condicions. 

 

d) Expedients de revisió dels costos de les operacions:  

• Expedient 575/03, de revisió dels costos de les operacions per l’increment del volum 
d’oferta del servei d’acord amb la clàusula 5.2, Revisió dels costos d’operacions, del 
Plec de condicions econòmiques, en què s’estableix que els costos poden ser 
objecte de revisió quan es modifiqui el volum d’oferta del servei en ±10%.  

 
Aquest expedient correspon a un supòsit ja previst en el contracte, que és el de 
revisió dels costos de les operacions, i compleix els requisits previstos en les clàu-
sules del contracte i dels plecs de condicions. 
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Tot i això, un cop analitzades les modificacions introduïdes en els costos d’opera-
cions s’ha vist que s’han inclòs conceptes com ara l’absentisme laboral que no 
haurien d’haver-se incorporat atès que no estan previstos en aquesta clàusula ni són 
fruit de modificacions del contracte sol·licitades per l’EMT. 

També, pel que fa a l’increment del cost del personal no directe, les clàusules del 
contracte estableixen que es pot incrementar el cost d’aquest personal mantenint la 
proporció de personal no directe/conductor. La modificació aprovada no manté 
aquesta proporció ja que l’increment d’hores11 d’aquest personal ha estat del 46% 
quan les hores del personal directe s’han incrementat en un 24%. 

 
• Expedient 615/07 de modificació dels costos de les operacions per l’increment del 

volum d’oferta del servei d’acord amb la clàusula 5.2, Revisió dels costos d’opera-
cions, del Plec de condicions econòmiques, en què s’estableix que els costos poden 
ser objecte de revisió quan es modifiqui el volum d’oferta del servei en ±10%. 

 
Aquest expedient correspon a un supòsit ja previst en el contracte, que és el de 
revisió dels costos de les operacions, i compleix els requisits previstos en les clàu-
sules del contracte i dels plecs de condicions. Tot i això, aquesta modificació dels 
costos és, principalment, conseqüència de l’augment del volum d’oferta del servei 
que es va incorporar en el contracte de pròrroga del contracte inicial; augment que 
s’hauria d’haver tramitat com una modificació contractual i, per tant, s’hauria d’haver 
efectuat una nova licitació.  
 
A part d’això, un cop analitzada la modificació, s’ha vist que s’han inclòs conceptes 
que no s’haurien d’haver inclòs, com ara la modificació de les bases de la Segure-
tat Social arran d’una inspecció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i tam-
bé l’efecte retroactiu de l’increment de la despesa per les diferències de cotització 
a la Seguretat Social dels exercicis 2003 a 2006, per 0,24 M€, liquidat en l’exercici 
2008. 

 

1.c) Liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 

La fiscalització de la liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 pre-
senta les incidències següents: 
 

• L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no s’han pogut 
validar els quilòmetres i hores útils liquidats. 

 
 

 
11. Atenent l’al·legació 19.4, es modifica “del cost” del projecte d’informe, per “d’hores”. 
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• Respecte als ingressos tarifaris, l’objectiu mínim de viatgers a complir no s’ajusta al 
contracte, sinó que és una dada proposada per l’empresa de transport i no aprovada 
per l’EMT. 

• En l’apartat de material mòbil, la liquidació presenta la imputació del cost d’un terreny 
per l’aparcament de vehicles per 0,42 M€. En el contracte signat no es preveu la com-
pensació de les despeses de pupil·latge de vehicles, per tant, l’acceptació de la in-
clusió d’aquestes despeses desvirtua les condicions inicials de l’adjudicació del con-
tracte a aquesta empresa. Malgrat que en l’expedient es justifica la necessitat d’un nou 
espai d’aparcament a causa de l’increment en el servei, es considera que si les con-
dicions econòmiques per acceptar nous increments de servei que demani l’EMT no són 
les del contracte inicial, s’haurien de licitar els nous serveis en concurs públic.  

 
L’import de 0,42 M€ es compon principalment de 0,31 M€ resultants d’aplicar el cost 
hora conductor i cost per quilòmetre d’autobús, dels trajectes d’anada i tornada per les 
operacions de proveïment, rentatge i aspiració (segons carta de Tusgsal en què es fa la 
proposta de cost d’explotació de terreny). Aquesta compensació no s’ajusta al contracte 
inicial ja que en els plecs de clàusules es preveu la compensació dels quilòmetres i 
hores útils del servei, però no els quilòmetres i hores de buit. 

La Comissió de Govern, del 19 d’abril del 2007, va aprovar la inclusió d’aquestes des-
peses, quan la pròrroga del contracte es va aprovar pel Consell Metropolità el 4 d’abril 
del 2006 amb efectes 1 de gener del 2007.  

 
Addicionalment, el 2007 l’EMT va compensar Tusgsal amb un import de 0,40 M€ pels 
costos d’adequació del terreny per ubicar un aparcament. Aquesta compensació no s’a-
justa al contracte signat per les mateixes raons abans detallades. 

 

2) Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers nocturn a Barcelona i altres 
municipis de l’àmbit nord de l’EMT 

L’empresa Tusgsal realitza el servei de transport urbà de viatgers nocturn a Barcelona i 
altres municipis a partir d’un contracte de gestió interessada formalitzat el 7 de setembre 
del 2006. 

 
Prèviament, el servei el va prestar, també, l’empresa Tusgsal (abans Tubsal) mitjançant un 
contracte de gestió interessada que va finalitzar el 31 de desembre del 2006, un cop 
esgotada la pròrroga prevista en el contracte. 
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2.a) Anàlisi de l’expedient de contractació 

La documentació inclosa en l’expedient de contractació del contracte vigent en l’exercici 
2008, així com les incidències trobades es desglossen a continuació: 
 
Actuacions Dades significatives (dates, 

òrgans, imports, etc.) 
Incidències/comentaris 

Proposta d’inici de les actuacions 
per l’obertura d’un procés de 
contractació 

30.3.2006 
Cap del servei de Gestió 
Administrativa 
Directora de Serveis de Transport 
Secretari General accidental 

 

Informe de la Intervenció  No consta en l’expedient. 

Plec de condicions tècniques i 
econòmiques i plec de clàusules 
administraries 

-  Concurs obert 
-  Terminis de 5 anys, des de 

 l’1.1.2007, i dos de pròrroga 
-  Sense import orientatiu 

Vegeu en Observacions generals, les 
observacions relatives als plecs de 
clàusules. 

Aprovació dels plecs de 
clàusules i convocatòria de 
concurs 

6.4.2006 de la Comissió de Go-
vern i també del Consell Metro-
polità del mateix dia, com a con-
tracte de gestió interessada 

 

Quantificació de la despesa i 
aprovació d’aquesta 

No s’ha quantificat ni aprovat la 
despesa a partir de l’article 85.a 
del TRLCAP. 

En ser un servei que es presta des de fa 
anys, la despesa d’aquest podria haver 
estat quantificada, de forma orientativa, 
a l’inici de l’expedient.  

Informació pública BOP 8.4.2006  
DOGC 11.4.2006 

En l’anunci de licitació als diaris oficials 
no s’inclou que el contracte és prorro-
gable per dos anys més.  

Proposicions rebudes Tusgsal 
UTE Martí Renom, SA i Transports 
Ciutat Comtal, SA 

 

Mesa de contractació 1.6.2006  
Obertura de les proposicions i el 
seu traspàs al Servei de Gestió i 
explotació per l’emissió d’un 
informe tècnic 

 

Informe tècnic sobre la valoració 
de les proposicions presentades 
pels licitadors 

6.6.2006 signat per: 
- Cap de Servei de Gestió i 
 Explotació 
- Enginyer d’Obres Públiques 
- Directora de Serveis de 
 Transport 

 

Proposta d’adjudicació de la 
mesa de contractació 

13.7.2006, a l’empresa Tusgsal  

Garantia definitiva 1.400.000,00 €  

Consell Metropolità  Aprovació de 20. 7.2006  

Formalització del contracte 7.9.2006  

Publicació de l’adjudicació BOP 21.9.2006  
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2.b) Anàlisi dels posteriors expedients administratius del contracte 

El contracte inicial es va signar el 7 de setembre del 2006 i la seva vigència s’inicià l’1 de 
gener del 2007. Les modificacions del contracte realitzades en l’exercici 2006, abans de 
l’inici de la seva vigència, i en l’exercici 2007 i 2008 han estat les següents: 
 

Òrgan Modificacions Quantificació de l’impacte 
econòmic de la modificació 

Comissió de 
Govern de 
23.11.2006 

Millores del servei consistents en ampliacions d’horaris, 
increments de freqüència de pas, prolongacions i 
modificacions d’itineraris i en la creació de la línia N5 
(174/06) 

No figura en l’expedient. 

Comissió de 
Govern de 
19.4.2007 

Actuacions de millora del servei consistents en 
ampliacions d’horaris, increments de freqüència de pas, 
prolongacions i modificacions d’itineraris (292/07) 

2.622.000,00 € anuals 

Comissió de 
Govern de 
10.5.2007 

Adscripció al servei de 30 autobusos nous (317/07) 6.610.410,00 € més el cost de 
finançament a repartir, segons 
les condicions del lísing, en un 
període de vuit anys  

Decret de 
Presidència de 
18.7.2007 

Millora de la regularitat de la línia N4 amb la incorporació 
d’un nou vehicle al servei (412/07) 

83.336,66 € 

Junta de Govern 
de 24.4.2008 

Modificació del preu hora conductor arran d’una inspecció 
de Treball 

Sense quantificació 

Junta de Govern 
de 17.7.2008 

Autorització de l’adscripció al servei d’un autobús nou 
(351/08) 

244.620,80 € més els cost de 
finançament a repartir, segons 
les condicions del lísing, en un 
període de vuit anys 

 
A continuació s’analitzen els tres primers expedients: 
 
• Expedient 174/06, de millora del servei: Aquest expedient, que inclou modificacions i 

perllongaments d’itineraris no recollits en el Plec de condicions tècniques del contracte, 
es va aprovar en la Comissió de Govern el 23 de novembre del 2006, abans que el 
contracte iniciés la seva vigència, l’1 de gener del 2007. D’acord amb el Pla d’actuació 
de l’EMT per a l’exercici 2006, i per atendre la demanda creixent del transport públic 
nocturn, es proposa una primera fase de millora del servei NitBus que consisteix a 
iniciar el 23 de novembre del 2006 les millores previstes en el contracte formalitzat el 7 
de setembre del 2006 i, a més, incloure quatre modificacions més en les línies previstes, 
bàsicament prolongacions de línies.  

 
• Expedient 292/07, aprovat per la Comissió de Govern el 10 de maig de, 2007, cinc 

mesos després de l’entrada en vigor del contracte. També d’acord amb el Pla d’actua-
ció de l’EMT es proposa la implantació de la segona fase de millora del servei NitBus, 
que consisteix en un augment de la freqüència de pas, ampliació d’horaris i prolongació 
d’una línia i, per tant, increment del nombre de quilometres útils, i canvia els intervals de 
pas dels autobusos i els horaris de servei del contracte inicial.  
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La proposta implica (ajuntant les dues fases i, per tant, els dos expedients) un augment 
dels quilòmetres respecte dels previstos en el contracte inicial, d’un 36,4% i del nombre 
d’expedicions d’un 20,1%.  
 
Cal posar especial èmfasi en el fet que es modifiqui un contracte un cop adjudicat però 
abans de l’inici de la seva vigència, que és el que succeeix en el cas de l’expedient 
174/06. 
 
Es considera que aquestes modificacions (primera i segona fase del Pla d’actuació de 
l’EMT) abans de l’inici de la vigència del contracte, i tan sols cinc mesos després de l’inici 
de la vigència, són modificacions substancials del contracte i, per tant, desvirtuen la 
licitació del contracte inicial, ja que les previsions contingudes en el projecte i en els plecs 
quant a línies, horaris, freqüències de pas, etc., han hagut de ser modificades abans fins i 
tot de l’inici de la vigència del contracte. En aquest cas s’havia d’haver efectuat una nova 
licitació que assegurés els principis de publicitat i concurrència.  
 
S’ha de tenir en compte el caràcter restrictiu amb què la legislació de contractes de les 
administracions públiques preveu les modificacions dels contractes adjudicats ja que, les 
condicions previstes en la licitació pública d’adjudicació d’un contracte no poden ser 
alterades de forma substancial per via de modificació, ja que això suposa un obstacle als 
principis de lliure concurrència i bona fe que han de presidir la contractació de les admi-
nistracions públiques, tenint en compte que els altres licitadors podien haver modificat les 
seves proposicions si haguessin conegut la modificació. 
 
• Expedient 317/07, corresponent a l’adquisició de trenta autobusos. Aquesta adquisició 

d’autobusos, corresponent al Pla de renovació de la flota, es realitza de forma correcta, 
d’acord amb les previsions del contracte. 

 

2.c) Liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 

La fiscalització de la liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 pre-
senta les incidències següents: 
 
• Respecte a les despeses per assegurances dels autobusos adscrits al servei, el 

contracte inicial preveia una despesa de 431.955,75 € per setanta vehicles (6.170,80 €/
vehicle) i la liquidació del 2008 presenta una despesa de 671.612,52 € per 75,5 vehicles 
(8.895,53 €/vehicle), la qual cosa representa un increment del 44,2%, que està molt per 
sobre de la inflació (índex de preu al consum (IPC)) del període 2006-2008. 

 
El Plec de condicions econòmiques del contracte diu, dins de l’apartat Criteri d’actua-
lització de costos, que l’import de les assegurances s’actualitzarà anualment d’acord 
amb l’IPC.  
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• La liquidació del 2008, en l’apartat de material mòbil, presenta la imputació del cost d’un 
terreny per l’aparcament de vehicles per 481.638,80 €, ja comentada en el contracte de 
la Tusgsal corresponent al servei de viatgers del Barcelonès Nord diürn, que no s’ajusta 
al contracte inicial. 

• En la liquidació del 2008 es va aplicar una despesa de 38.761,52 € per la incorporació 
als costos del contracte de la modificació de la base de cotització a la Seguretat Social 
arran d’una inspecció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb les incidències 
següents: 

 
• A més de ser un increment de despesa no incorporable, la modificació preveu l’e-

fecte retroactiu de l’increment de la despesa per les cotitzacions dels exercicis 2003-
2006, quan l’inici de la vigència del contracte era l’1 de gener del 2007. 

 
• La modificació s’ha aprovat en l’expedient de modificació del contracte que té signat 

l’EMT amb l’empresa Tusgsal corresponent al servei de viatgers del Barcelonès Nord 
diürn, i no al servei de viatgers del Barcelonès Nord nocturn. 

 

3) Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a l’Hospitalet de Llobregat i 
altres municipis 

L’empresa Rosanbús, SL realitza el servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers a 
l’Hospitalet de Llobregat i altres municipis a partir d’un contracte de gestió interessada 
signat amb l’EMT el 15 de juliol del 2002. 
 

3.a) Anàlisi de l’expedient de contractació 

L’expedient de contractació del contracte de l’exercici 2002 inclou la documentació se-
güent: 
 

Actuacions Dades significatives (dates, 
òrgans, imports, etc.) 

Incidències/comentaris 

Informe proposta de l’obertura 
del procés de contractació 

12.12.2001, del cap del Servei de 
Gestió i Explotació i de la directora 
de Serveis 

 

Informe del secretari general 
accidental 

13.12.2001  

Informe de la Intervenció  No consta en l’expedient. 

Plec de condicions tècniques i 
econòmiques i plec de clàusules 
administratives  

- Concurs obert 
- Termini de 5 anys, des de 
 l’1.7.2002, i quatre de 
 pròrroga 
- Sense import orientatiu 

Vegeu en Observacions generals, les 
observacions relatives als plecs de 
clàusules.  
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Actuacions Dades significatives (dates, 
òrgans, imports, etc.) 

Incidències/comentaris 

Aprovació dels plecs de 
clàusules i convocatòria de 
concurs 

20.12.2001 de la Comissió de 
Govern i també del Consell 
Metropolità del mateix dia, com a 
contracte de gestió interessada 

 

Quantificació de la despesa i 
aprovació d’aquesta 

No s’ha quantificat ni aprovat la 
despesa d’acord amb l’article 85.a 
del TRLCAP.  

En ser un servei que es presta des de fa 
anys, la despesa d’aquest podria haver 
estat quantificada, de forma orientativa, 
a l’inici de l’expedient.  

Informació pública BOP 29.12.2001  
DOGC 28.12.2001  

En l’anunci de licitació en els diaris 
oficials no s’inclou que el contracte és 
prorrogable per quatre anys més. 

Proposicions rebudes Cinc licitadors: 
Rosanbús, SL, CTSA, TRAPSA, 
UTE Alsa i UTE Sarbús 

 

Mesa de contractació 17.04.2002  
Obertura i acceptació de les 
proposicions  

 

Informe tècnic sobre la valoració 
de les proposicions presentades 
pels licitadors 

27.5.2002, signat per: 
- Cap de Servei de Gestió i 

Explotació 
- Directora de Serveis 

 

Proposta d’adjudicació de la 
mesa de contractació 

30.5.2002, a l’empresa Rosanbús, 
SL 

 

Adjudicació 6.6.2002, Consell Metropolità  

Garantia definitiva Import de la garantia de 
l’adjudicatari 217.000,00 € 

 

Formalització del contracte 15.7.2002 La vigència del contracte, segons la 
seva clàusula segona, és des de 
l’1.7.2002, anterior a la signatura.  

Publicació de l’adjudicació BOP 22.6.2002  

 

La vigència del contracte era fins al 30 de juny del 2007. L’EMT va prorrogar el contracte 
per un període de quatre anys més mitjançant Acord del Consell Metropolità de data 8 de 
novembre del 2007. El cap de Servei de Gestió i Explotació i la directora de Serveis de 
Transports van emetre informe favorable sobre la pròrroga el 30 d’octubre del 2007. En 
l’expedient facilitat manca l’informe de l’interventor, la quantificació de la despesa 
addicional que suposa la pròrroga, i la modificació de la garantia.  
 
El contracte inicial va vèncer el 30 de juny del 2007. Tot i que la sol·licitud de la pròrroga 
s’efectua de forma correcta un any abans del termini de vigència del contracte, aquesta 
s’aprova finalment el 8 de novembre del 2007 i se signa el 22 de novembre del 2007, amb 
posterioritat al termini de la vigència del contracte. En el contracte de pròrroga es modi-
fiquen una sèrie de condicions inicials del contracte, com ara la clàusula primera del 
contracte pel que fa al compromís de viatgers de pagament per als anys 2007-2011, 

80 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2011 

millores en el servei i modificació del sistema d’incentius i penalitzacions que estableix el 
Plec de condicions econòmiques. Es considera que una modificació del sistema d’incen-
tius i penalitzacions, aprofitant el contracte de pròrroga, no respon a l’interès públic del 
servei sinó, més aviat, a l’interès de les parts contractants. De la mateixa manera que 
s’esmenta pel contracte 1, corresponent al sistema diürn d’autobusos de Tusgsal, per mo-
dificar un contracte de manera substancial durant la seva pròrroga s’ha de respectar el 
règim jurídic general de les modificacions contractuals. En aquest cas, en comptes de 
prorrogar el contracte, s’hauria d’haver efectuat una nova licitació. 
 

3.b) Anàlisi dels posteriors expedients administratius del contracte 

El contracte ha estat objecte de vint-i-nou expedients administratius entre els exercicis 
2002 i 2008, aprovats per la Comissió de Govern de l’EMT, principalment. En concret, els 
acords tracten sobre els aspectes següents: 
 
• Setze sobre modificació d’itineraris i freqüències i creació de noves línies. 
• Nou sobre renovació de la flota i adquisició de nous vehicles. 
• Un sobre revisió dels costos d’operacions del servei. 
• Tres sobre altres matèries. 
 
D’aquests conceptes, la renovació de la flota d’autobusos així com la modificació de les 
línies existents per raons de servei públic, són aspectes previstos en el contracte inicial 
que tenen un pla específic de renovació (en el cas dels autobusos).  
 
Quant a la modificació d’horaris o itineraris i/o la creació de noves línies, s’ha de dir que es 
preveu en el contracte la modificació del servei per raons d’interès públic. Tot i això, s’han 
modificat els itineraris i/o els horaris en setze ocasions. S’ha de tenir en compte que el 
contracte inicial preveia set línies, amb 2.244.253 quilòmetres útils anuals i 169.260 hores 
útils anuals, mentre que en l’exercici 2008 s’havia passat a deu línies, amb 2.912.650 
quilòmetres útils anuals i 224.490 hores útils anuals. Els augments que suposen aquestes 
modificacions en els itineraris, en els horaris i en la creació de noves línies són els se-
güents: 
 

Concepte 2002 2008 Diferència Diferència % 

Nombre de línies 7 10 3 42,9 

Quilòmetres útils anuals 2.244.253 2.912.650 668.397 29,8 

Hores útils anuals 169.260 224.490 55.230 32,6 

Font: Dades extretes del contracte inicial i de la liquidació del cost del servei corresponent a l’exercici 2008. 

Un augment del 42,9% en el nombre de línies, que suposa un increment del 29,8% en els 
quilòmetres, i de les hores útils anuals en un 32,6%, són modificacions substancials del 
contracte, tot i que el Plec de condicions econòmiques prevegi la possibilitat d’augment 
del servei i recàlcul del cost d’aquest. L’esmentada previsió inclosa en el plec, s’ha d’en-
tendre de manera restrictiva ja que les modificacions dels contractes suposen una excep-
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ció del compliment dels principis de publicitat i concurrència que han de regir la con-
tractació. 
 
D’altra banda, la revisió dels costos d’operacions del servei està també en principi prevista 
en el contracte, sempre que concorrin una sèrie de circumstàncies. 
 
Així, s’han escollit quatre expedients: tres corresponents a modificacions d’itineraris, ho-
raris i creació de noves línies, i un corresponent a la revisió dels costos d’operacions del 
servei. Per aquests expedients s’ha analitzat si els acords presos per l’òrgan corresponent, 
responen a previsions del contracte o bé, en cas que es tracti de modificacions de les 
clàusules del contracte o del servei, que hagin estat realitzades d’acord amb la legislació 
vigent.  
 
• Expedient 306/03, que modifica l’itinerari i els horaris de les línees LH1, LH2, L10, L12, 

L14 i L16. L’ampliació de les prestacions es realitzen d’acord amb l’article 20, Modifi-
cacions del contracte, del Plec de clàusules administratives, en el qual s’estableix que 
l’EMT pot modificar, per raó d’interès públic, les característiques del servei. 

 
• Expedient 289/05, de creació de tres noves línies d’autobús al Prat de Llobregat que 

comprèn tres línies PR1, PR2 i PR3, a sol·licitud de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
L’ampliació de les prestacions es realitzen, també, per raó d’interès públic. 

 
L’alcalde del Prat de Llobregat va trametre el 10 de maig del 2005 un escrit a l’EMT en 
què sol·licitava la creació d’una nova línia d’autobús urbà en aquest municipi. Finalment, 
es va signar un conveni el 2 de febrer per a l’establiment d’un recorregut urbà d’autobús 
(format per tres línies) íntegrament comprès en l’esmentat municipi. En aquest conveni 
es regula que l’EMT es farà càrrec de dos terços del dèficit del servei i l’Ajuntament d’un 
terç. 

 
Es modifica el contracte el 24 de febrer del 2006, incorporant aquestes noves línies, 
augmentant la flota d’autobusos en tres i augmentant l’objectiu de viatgers.  

 
Es considera que la contractació d’aquestes noves línies es podia haver efectuat 
mitjançant una nova licitació, de forma totalment separada del contracte de Rosanbús. 

 
• Expedient 305/06, sobre l’ampliació del servei de la línia PR3 durant el període estival. 

L’ampliació de la prestació del servei es realitza de forma correcta, per raó d’interès 
públic i, a més, estava ja prevista en el contracte modificat resultant de l’expedient 
289/05. 

• Expedient 391/06, de modificació de la clàusula primera de l’apartat 1 (condicions eco-
nòmiques) del contracte d’acord amb la clàusula 6.2, Revisió dels costos d’operacions, 
del Plec de condicions econòmiques, en què s’estableix que els costos poden ser ob-
jecte de revisió quan es modifiqui el volum d’oferta del servei en ±10%. 
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La revisió de les condicions econòmiques s’ha efectuat de forma correcta ja que el 
volum de l’oferta del servei ha augmentat en més d’un 10%, tal com preveu la clàusula 
6.2 del Plec de condicions econòmiques, tot i que cal esmentar que no s’havia d’haver 
augmentat el preu/hora de personal a causa de la introducció del plus de descans 
distribuït per part de Rosanbús, SL, ja que és una modificació que no entra dins les 
permeses pel punt 6.2 del Plec de condicions econòmiques, per ser un increment 
addicional als pactats en el conveni sectorial provincial. 

 
Per altra banda, els increments dels costos de manteniment i reparació i de les assegu-
rances, no són degudes a l’increment de serveis sol·licitat per l’EMT i, per tant, no es 
poden considerar dins els supòsits que estableix l’article 163.2 del TRLCAP que obliga 
l’Administració a restablir l’equilibri econòmic del moment de l’adjudicació. 

 
• Expedients 220/07 i 626/07, ambdós corresponents a l’adscripció d’un nou vehicle, 

d’acord amb el Pla de renovació de la flota, previst en el contracte. 
 

3.c) Liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 

L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no s’han pogut validar 
els quilòmetres i hores útils aplicats en la liquidació del dèficit del servei de l’exercici 2008. 
 

4) Concessió unificació U-2 del servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat amb filloles 

L’empresa Oliveras, SL explota els serveis de transport públic col·lectiu per carretera 
emmarcats en la concessió Unificació U-2. La concessió té el seu origen en un total de tres 
concessions atorgades per l’Estat entre els anys 1953 i 1969. L’any 1976, amb la creació 
de la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB), l’Estat va traspassar a aquest nou ens 
la titularitat de les esmentades concessions.  
 
Posteriorment, el 14 d’abril del 1983, la CMB va adjudicar, de forma directa, la concessió 
del servei públic regular del transport de viatgers per carretera denominat U-2 entre 
Barcelona i Sant Boi de Llobregat amb filloles al mateix titular de les tres concessions 
detallades anteriorment: Oliveras, SA. 
 
Amb la desaparició de CMB i la creació de l’EMT l’any 1987, aquesta va assumir la titu-
laritat de la concessió Unificació U-2, situació que va perdurar fins al 18 de gener del 2008, 
data de la finalització de l’esmentada concessió. 
 
El Consell Metropolità de l’EMT del 4 de juny del 2009 va aprovar la pròrroga de la 
concessió del transport col·lectiu de viatgers per carretera Unificació U-2 vinculada a 
l’execució d’un pla d’innovació i millora de la qualitat. Aquesta pròrroga va ser sol·licitada 
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per l’empresa operadora el 14 de gener del 2008 i es va signar el dia 4 de desembre del 
2009, fora del termini previst per exercir el dret a pròrroga. 
 
Així mateix, l’EMT no només va prorrogar el contracte fins al 31 de desembre del 2017, sinó 
que l’atorgament de la pròrroga es va vincular a l’aprovació d’un pla de millores que incre-
mentava el nombre de quilometres del servei prestat. Aquest Pla de millores és el que es 
preveia en el Decret 128/2003, del 13 de maig, sobre mesures d’innovació i foment de la 
qualitat a la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers a Catalunya. Aquest Decret 
permetia a les empreses titulars de concessions administratives de transport regular de 
competència de la Generalitat vigents en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret, 
presentar un pla individualitzat d’innovació i millora de la qualitat. El termini per presentar 
aquests plans era de dos mesos des de l’entrada en vigor de l’esmentat Decret, i la 
Direcció General de Ports i Transports havia de resoldre sobre la viabilitat de la proposta 
en dos mesos més. Aquests terminis, en aquest cas, no s’han complert. 
 
El Pla que presenta Oliveras, SL incorpora modificacions significatives en el contracte 
inicial i no es pot considerar inclòs en les previsions del Decret del 2003 abans esmentat. 
Per tant, tenint en compte que el fet de prorrogar un contracte no pot comportar la 
modificació substancial d’aquest, i tenint en compte la necessitat que hi havia de la seva 
modificació de forma substancial, s’hauria d’haver efectuat una nova licitació que garantís 
el compliment dels principis de publicitat i concurrència, i recollís totes aquestes noves 
modificacions.  
 
La pròrroga es va realitzar d’acord amb la disposició addicional primera i l’article 16 de la 
Llei 12/1987, que regula el transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor. 
Per tant, la pròrroga del contracte, que sí es podia fer d’acord amb la disposició addicional 
esmentada no es podia supeditar a la realització d’un Pla de millores. 
 

4.a) Liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 

La concessió el 14 d’abril del 1983 del servei públic de viatgers U-2 establia una sèrie 
d’itineraris a realitzar amb un nombre d’expedicions diàries i uns horaris determinats. Els 
ingressos de l’empresa per prestar el servei eren, segons la concessió, exclusivament el 
cobrament al viatger d’un preu per viatge i quilòmetre recorregut. 
 
En l’exercici objecte de l’informe de fiscalització, 2008, l’empresa concessionària va cobrar 
de l’usuari del servei un preu per viatge, a més d’unes compensacions econòmiques de 
l’EMT, a partir de les successives modificacions de la concessió inicial, segons informa 
l’EMT. 
 
En l’exercici 2008 la compensació econòmica de l’EMT a Oliveras, SA per fer front a 
aquesta concessió ha estat de 5,10 M€ (passa a ser de 5,12 M€ si s’hi inclou una cam-
panya publicitària de Nadal). A causa de l’antiguitat de la concessió inicial, exercici 1983, i 
de les múltiples modificacions del contracte durant els vint-i-cinc anys de durada, no s’ha 

84 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2011 

verificat si aquest import pagat s’ajusta a les dades del contracte inicial més les posteriors 
modificacions. No obstant això, s’ha comparat l’import pagat per l’EMT l’exercici 2008 
respecte del 2007, amb el resultat següent: 
 

Exercici Import 

2007 3.511.883,56 
2008 5.096.544,18 
Increment 45,1% 

Imports en euros. 

 
L’increment del 45,1% és, fonamentalment, a causa de: 
 
• Increment en el nombre de quilòmetres útils, de l’11,2%. 
• Increment en els preus aplicats a les despeses directes, d’un 30,5%. 
 
Cal tenir en compte que la inflació acumulada del període va ser del 17,6% per als car-
burants (que són, aproximadament, el 17,2% del cost total d’operacions del servei), i que 
l’índex de preus al consum del període va ser de l’1,4%, la qual cosa fa que la inflació 
ponderada dels costos sigui aproximadament del 4,2%. 
 
L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no s’han pogut validar 
els quilòmetres i hores útils aplicats en la liquidació del dèficit del servei de l’exercici 2008. 
 
Com a conclusió, durant l’exercici 2008 l’empresa Oliveras, SL ha prestat el servei de 
transport sense contracte en vigor, el contracte s’ha prorrogat fora del termini previst i, 
addicionalment, els preus i les quantitats liquidades han tingut un increment substancial 
respecte al del 2007. 
 
 
2.6. 

 

FETS POSTERIORS 

El 6 de setembre del 2010, es publica la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. Mitjançant aquesta llei es crea l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i es preveu l’extinció de l’EMT i l’EMSHTR, creades per la Llei 7/1987, del 4 d’abril, 
un cop es constitueixi el Consell Metropolità de l’AMB. L’EMT ha de continuar desen-
volupant les seves funcions i exercint les seves competències en el període que va entre 
l’entrada en vigor de la Llei i la constitució del primer Consell Metropolità.12

L’Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix la plena titularitat de tots els serveis, els 
mitjans materials, financers i personals i els drets i les obligacions de les dues entitats 
metropolitanes que s’extingeixen. 

 
12. La constitució del primer Consell Metropolità s’ha d’efectuar, després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 
cop tingudes les primeres eleccions locals que es convoquin.  
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona succeeix a l’EMT en la titularitat de les accions, partici-
pacions i altres títols representatius del capital social de les societats mercantils en què 
participa. Els organismes autònoms i les societats de capital íntegrament públic depen-
dents de l’EMT resten adscrites i passen a dependre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona també se subroga en la posició d’Administració con-
tractant i concedent en els contractes d’obres públiques, gestió de serveis públics, submi-
nistraments, assistència tècnica, consultoria i serveis formalitzats per les entitats metro-
politanes que s’extingeixen.  
 
 
 
3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
cadascun dels aspectes financerocomptables referits a l’Estat de liquidació del pres-
supost, al Balanç, al Compte del resultat economicopatrimonial i a la Memòria. 
 
En aquest apartat es destaquen les observacions més significatives, així com les reco-
manacions, que es desprenen de la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes 
a l’Entitat Metropolitana del Transport, relativa a l’exercici 2008.  
 
 
3.1. OBSERVACIONS 

A continuació es detallen les incidències més significatives observades durant la realit-
zació del treball, dividides entre observacions d’aspectes comptables, de legalitat i de 
control intern. 
 
 
3.1.1. Aspectes comptables 

Els comptes anuals de l’Entitat Metropolitana del Transport relatius a l’exercici 2008 han 
estat elaborats i presentats conforme als principis i normes comptables i pressupostaris 
que són d’aplicació llevat de les observacions que s’esmenten a continuació. 
 
1. La MMAMB comparteix béns materials (edificis i instal·lacions) i alguns serveis amb 

l’EMT, l’EMSHTR així com amb l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i l’Institut 
Metropolità del Taxi, sense que es produeixin liquidacions entre les entitats dels costos 
de les diferents prestacions efectuades.  

Aquests costos haurien de repercutir-se a cada una de les entitats, entre elles l’EMT, 
de manera que el seu pressupost reflectís el cost real dels serveis prestats. 
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2. L’EMT ha comptabilitzat les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, de 
345.873,24 €, dins el capítol 1 de despeses de personal quan, d’acord amb l’article 23 
de l’Ordre del 20 de setembre de 1989, d’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, haurien d’estar comptabilitzades en el capítol 2, Despeses de béns i serveis, 
dins l’article 23, Indemnitzacions per raó de servei. 

 
3. L’EMT ha signat un conveni amb TMB el 15 de maig del 2008 per al finançament de la 

tarifació social de l’exercici 2008, en el qual s’estableix que TMB es farà càrrec de 
5,47 M€ de despesa de tarifació social de l’exercici 2008 que correspon a l’EMT. 
Aquesta retornarà aquest import a TMB, a parts iguals, en els exercicis 2009-2012. 

Aquest conveni és un ajornament de despesa corrent de l’EMT de l’exercici 2008 a 
pressupostos d’exercicis futurs. Així, doncs, es trenca el principi d’anualitat pressu-
postària. 

També és ajornament de despesa corrent a pressupostos d’exercicis futurs el que es 
va acordar en el contracte programa de finançament de transport públic dels exercicis 
2002-2004, signat entre l’AGE i l’ATM, del 13 de desembre del 2004, pel qual l’EMT 
ajornava despeses del transport per 10,87 M€, que s’havien de retornar a l’ATM en 
quatre anys, del 2006 al 2009 a raó de 2,72 M€ anuals.  

 
4. L’EMT no té comptabilitzats els rebuts pendents de cobrament per 848.999,07 € cor-

responents al recàrrec del transport de l’exercici 2003 i anteriors, en gestió de cobra-
ment a l’Ajuntament de Barcelona.  

Cal assenyalar que tots els deutes de les administracions s’han de recollir en la seva 
comptabilitat i, que les causes per donar de baixa l’import d’un rebut de la compta-
bilitat estan determinades per la legislació. Entre aquestes no es troba l’antiguitat d’un 
saldo, que és l’argument en què es va basar l’EMT per donar de baixa els esmentats 
rebuts pendents de cobrament. 

 
5. Tot i que els contractes de compra dels autobusos, que presten el servei públic de 

transport a partir de contractes de gestió, i dels contractes de finançament d’aquests 
amb l’entitat financera han estat formalitzats per les empreses operadores del servei 
de transport, la propietat d’aquests vehicles és de l’EMT d’acord amb les clàusules 
dels contractes i, per tant, el seu valor i el finançament contractat per la seva adqui-
sició haurien de ser reflectits al balanç de situació. Així es reduirien els fons propis i 
s’incrementaria el deute pendent de pagament en, aproximadament, 53,50 M€. 

 
6. L’estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 

no recull els compromisos dels contractes de gestió signats per l’EMT amb les em-
preses de transport de viatgers, que en l’exercici 2008 van representar un import de 
despesa d’aproximadament 58,00 M€. 
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7. L’EMT ha avalat, implícitament, la compra de part dels vehicles adscrits al servei de 
transport. El Compte general de l’EMT, en l’apartat 14.c de la Memòria d’informació 
sobre l’endeutament, hauria de reflectir l’import d’aquests avals. 

8. La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 4041/2004, 
del 23 de novembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, estableix que la Memòria del 
Compte general ha d’incloure una sèrie d’indicadors financers i pressupostaris. Així 
mateix, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats 
locals d’àmbit superior han de formalitzar amb caràcter obligatori, a més a més dels 
indicadors financers i pressupostaris, els indicadors de gestió. L’EMT ha inclòs en la 
Memòria, que forma part del Compte general del 2008, els indicadors financers i pres-
supostaris establerts en la Instrucció de comptabilitat, però no els indicadors de 
gestió. 

 
 
3.1.2. Aspectes de legalitat 

Les observacions de caire legal s’han agrupat, a causa de la seva extensió, en legalitat 
sobre modificació de crèdits, personal, taxes i preus públics, i contractació administrativa:  
 

Modificació de crèdits 

1. Els expedients de modificació de crèdits fiscalitzats presenten, en alguns casos, inci-
dències en el seu procediment administratiu. Les més significatives són les incidències 
següents: 

 
En els suplements de crèdit: manca la Memòria justificativa, manca de la tramesa a 
la Generalitat i a l’Administració General de l’Estat i manca l’existència prèvia en el 
pressupost de part de les partides. 

• 

• 

• 

 

 
En les ampliacions de crèdit: manca l’informe de la Intervenció, manca l’aprovació 
expressa de la modificació i s’ha ampliat crèdit per import superior a l’excés de 
reconeixement de drets sobre els previstos en el pressupost.13 

 
En la incorporació de romanents: s’han incorporat romanents de crèdit no recollits 
com a tals segons l’article 47.1 del Reial decret 500/1990,14que s’haurien de tractar 
com un crèdit extraordinari.  

 

13. Atenent l’al·legació 4 se suprimeix l’observació del projecte d’informe següent: “En la generació de crèdit: 
la font del seu finançament ja estava prevista en el pressupost inicial.” 

14. Atenent l’al·legació 5 s’afegeix el text següent a l’observació: “que s’haurien de tractar com un crèdit ex-
traordinari.” 
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Personal 

2. La Relació de llocs de treball de l’EMT no descriu les característiques essencials dels 
lloc i les funciones atribuïdes, no especifica la forma de provisió del lloc de treball, i no 
inclou el personal eventual al servei de l’EMT.  

Tanmateix, inclou el complement específic màxim dels diferents llocs de treball, quan 
en la pràctica han estat creats diferents intervals de complement específic dins un ma-
teix nivell de destí, la qual cosa implica que les retribucions cobrades pel personal de 
l’EMT no s’ajusten, pel que fa al complement específic, als imports aprovats en la RLT. 
 
No es té evidència de l’exposició al públic de la RLT, d’acord amb l’article 32 del 
Decret 214/1990. Així mateix, la plantilla del personal no s’ha publicat en el BOP ni en 
el DOGC, tal com estableix l’article 28 del Decret 214/1990. 

 
3. En l’exercici 2008 fou creat i nomenat el càrrec eventual de director de Serveis de 

Gestió, Organització i Planificació. En relació amb aquest fet cal dir el següent: 
 

Aquest nomenament es va fer per Decret de Presidència del 16 d’abril del 2008. 
D’acord amb l’article 9 del Decret 214/1990 el nomenament de personal eventual 
directiu correspon al Ple o òrgan màxim de l’entitat local, que en aquest cas és el 
Consell Metropolità, i no a la Presidència. 

• 

• 

• 

 

 
Aquest lloc de treball no existia en la plantilla de personal del 2008 i durant l’exer-
cici 2008 no hi ha cap acord d’aprovació de la seva retribució. Per tant, no s’ha 
complert l’article 304.1 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual han ser determi-
nats pel Ple de cada corporació, en començar el mandat. Aquestes determinacions 
només es poden modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 

 
No s’ha publicat en els diaris oficials el seu nomenament, tal com estableix l’article 
304.3 del Decret legislatiu 2/2003. La publicació ha d’incloure, entre d’altres, el 
règim de les seves retribucions i la seva dedicació.  

 
4. [...]15  

 

15. Atenent l’al·legació 25, se suprimeix el punt 4 del projecte d’informe: “Les retribucions del personal eventual 
van ser fixades, a l’inici del mandat 2007-2011, per Acord de Consell Metropolità del 26 de juliol del 2007. Les 
retribucions dels càrrecs eventuals d’assessorament es van incrementar en un 9% respecte de les cobrades el 
primer semestre del 2007, i les del personal eventual amb càrrec directiu un 12%. Per tant, les retribucions 
d’aquest personal s’han incrementat, entre l’exercici 2007 i el 2008, per sobre del 2% que estableix la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2008.” 
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5. En la fiscalització de l’Acord de condicions de treball pel personal funcionari i del Con-
veni col·lectiu pel personal laboral, pels exercicis 2007-2011 s’han observat les inci-
dències següents: 

 
Les pagues extraordinàries pagades per l’EMT als seus treballadors inclouen el 
total de retribucions bàsiques i complementàries. Aquest fet contradiu l’article 22 de 
la Llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2008, en què s’estableix que les pagues 
extraordinàries han d’incloure el cent per cent del complement de destí, i només 
dues terceres parts del complement específic. 

• 

• 

• 

 

El punt 7.10 de l’Acord de condicions de treball diu el següent:  
 

La pèrdua de poder adquisitiu, basada en les dades oficials d’inflació de Catalunya, 
pot fomentar la revisió de la catalogació dels llocs de treball dels funcionaris, sense 
perjudici del respecte a la regulació retributiva de l’Estat. A aquests efectes s’estu-
diarà l’actualització del complement específic. 

 
Aquesta redacció no s’ajusta a la normativa vigent, ja que la pèrdua de poder ad-
quisitiu no és una de les causes previstes en l’article 27.1 del Decret 214/1990, del 
30 de juliol, de Reglament del personal al servei de les entitats locals, per a la modi-
ficació de la Relació de llocs de treball. 

 
La jornada laboral de l’EMT és de set hores diàries durant tot l’any, amb vint-i-tres 
dies feiners de vacances, i catorze dies d’assumptes personals. Per tant, és equi-
valent a 1.491 hores, inferior a la jornada fixada per l’Administració civil de l’Estat, 
de 1.647 hores, que ha de complir el personal de les entitats locals d’acord amb 
l’article 311 del Decret 214/1990. Així mateix, segons l’article 148.2 del Decret 
214/1990, el nombre màxim de dies d’assumptes personals és de nou. 16 

 
6. Respecte del Registre d’interessos dels càrrecs electes, hi ha cinc càrrecs que no han 

presentat la declaració d’interessos. Aquestes declaracions haurien de ser publicades, 
almenys una vegada l’any, d’acord amb l’article 75 de la Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, cosa que l’EMT no ha fet. 

 
7. Durant l’exercici 2008 l’EMT ha disposat de sis treballadors eventuals d’assessorament 

especial i tres d’eventuals amb càrrecs directius sense que estiguessin inclosos en la 
relació de llocs de treball. Així mateix, l’EMT té contractat un assessor especial de la 

 
16. Atenent l’al·legació 26.d se suprimeix del projecte d’informe l’observació següent: “L’article 13 de l’Acord 
de condicions de treball estableix permisos retribuïts per antiguitat no previstos en la legislació vigent sobre 
remuneracions del personal al servei de l’Administració local.” 
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Gerència, com a personal eventual, amb una remuneració de 25.850,58 €, que no 
forma part de la Relació de llocs de treball ni de la plantilla de personal. 

8. La productivitat pagada als treballadors es divideix en un plus d’assistència, que es 
paga mensualment, i en un plus variable, que es paga el mes de setembre. L’EMT no 
vincula el complement de la productivitat variable al rendiment, l’activitat i l’especial 
interès amb què es desenvolupen les tasques assignades a un treballador que, a més, 
han d’estar relacionades amb el compliment dels objectius prèviament fixats, tal com 
regulen els articles 171 i 172 del Decret 214/1990 del Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 

Taxes i preus públics 

9. El preu de la T4, 3,05 €, aprovat pel Consell Metropolità per l’exercici 2008, és inferior 
al que estableix l’article 2 de l’Ordenança metropolitana reguladora del sistema de 
tarifació social de transport, que diu que l’import de la T4 ha de ser la meitat del d’una 
targeta multiviatge d’ús general (T10), que és de 7,20 €, segons Acord de la Comissió 
de preus de Catalunya. 

 

Contractació administrativa 

Les incidències observades en la fiscalització dels contractes de gestió de serveis dels 
serveis públics de transport són les següents: 
 

a) Vigència dels contractes 
 
10. Set dels catorze serveis públics de transport de viatgers de gestió indirecta de l’EMT, 

prestats per empreses operadores externes mitjançant contractes de gestió de serveis 
públics, no tenien contracte en vigor amb l’EMT durant part o durant la totalitat de 
l’exercici 2008.  

 

b) Contractació inicial 
 
11. Els plecs de clàusules dels contractes de gestió de serveis estableixen l’experiència 

professional de l’empresa com un dels criteris d’adjudicació del contracte. L’expe-
riència professional prèvia de l’empresa s’ha de considerar un criteri de solvència, i no 
d’adjudicació d’un contracte, d’acord amb les disposicions contingudes en les direc-
tives comunitàries i en el TRLCAP. 

 
12. Els plecs de clàusules dels contractes estableixen, per ordre d’importància de-

creixent, la puntuació màxima que s’ha d’aplicar a cada criteri d’adjudicació, sense 
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establir els criteris objectius que s’han de seguir per obtenir la puntuació concreta de 
cada oferta.  

La manca de concreció de quins aspectes o consideracions ha de seguir la Mesa de 
Contractació per atorgar la puntuació a les ofertes dels licitadors, en no establir una 
ponderació qualificativa per a cada criteri d’adjudicació, suposa una infracció al prin-
cipi d’objectivitat en la contractació administrativa.  

13. Així mateix, els contractes tenen una sèrie de mancances en la seva tramitació: els 
plecs de clàusules de la contractació no estableixen l’import de licitació; en dos dels 
tres contractes manca l’informe de l’interventor; en dos anuncis de licitació en els 
diaris oficials, dels tres examinats, no s’inclou la possibilitat de pròrroga dels con-
tractes, i en un contracte manca la publicació de l’adjudicació en els diaris oficials. 

c) Execució dels contractes i pròrrogues 
 
14. Els contractes fiscalitzats han estat objecte de successius expedients administratius 

de modificacions. En l’anàlisi realitzada s’ha observat el següent: 
 

En dos expedients administratius s’ha modificat la clàusula del contracte correspo-
nent a incentius i penalitzacions. En un d’aquests casos, la modificació s’ha efectuat 
dins el contracte de pròrroga. Aquestes modificacions de les fórmules aplicables 
per calcular els incentius/penalitzacions i el nivell de qualitat del servei no són modi-
ficacions d’interès públic ni de restabliment de l’equilibri econòmic del contracte. La 
modificació d’aquestes clàusules, quan aquestes van ser acceptades per l’empresa 
adjudicatària en el contracte inicial, no responen a interès públic. Per tant, s’oblida 
el principi de risc i ventura que regeix en l’execució dels contractes, encara que 
aquest principi en el cas dels contractes de gestió interessada resulti atenuat amb 
l’existència de clàusules destinades a mantenir l’equilibri economicofinancer de la 
concessió.  

• 

• 

 

 
En els quatre contractes analitzats, el servei inicialment contractat ha estat objecte 
de diverses modificacions, tant d’itineraris i/o freqüència de línies ja existents, com 
de creació de noves línies. Aquestes modificacions d’horaris i/o itineraris es pre-
veuen en el contracte, per raons d’interès públic. Ara bé, en els quatre contractes, 
si es té en compte el nombre de quilòmetres útils anuals i les hores útils anuals amb 
què s’augmenta el servei a causa de la incorporació de noves línies, principalment, 
es considera que s’han produït modificacions substancials17 del contracte inicial.  

 

 
17. Modificació substancial del contracte: aquelles modificacions que, de forma successiva o aïllada, alteren 
de forma substancial les condicions essencials del contracte. 
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En el cas del contracte corresponent al servei nocturn d’autobusos adjudicat a 
Tusgsal, s’ha de tenir en compte que, a més, es modifica de forma substancial el 
servei en dues fases: la primera abans de l’inici de la vigència del contracte i, la 
segona, tan sols cinc mesos després de l’inici del contracte. 
 
En el cas de Rosanbús, SL, un dels expedients administratius acordava la creació 
de tres noves línies al Prat de Llobregat. Tenint en compte que es tracta d’un nou 
servei determinat i concret, i perfectament separable del que prestava fins llavors 
Rosanbús, SL, aquest servei s’hauria d’haver adjudicat mitjançant una nova lici-
tació. 

Tot i que el TRLCAP permet la modificació dels contractes un cop aquests estan 
perfets per raó d’interès públic, en els elements que l’integren i sempre que sigui 
deguda a necessitats noves o causes imprevistes, aquesta facultat que té l’òrgan 
de contractació ha de ser interpretada de manera restrictiva perquè suposa una 
excepció del compliment dels principis de publicitat i concurrència que han de regir 
la contractació. De la mateixa manera, els conceptes de necessitats noves i causes 
imprevistes s’han d’interpretar de manera restrictiva per evitar que es desvirtuï el 
caràcter competitiu de l’adjudicació inicial i, per tant, es conculquin els principis de 
transparència, igualtat de tracte i no discriminació. 
 
Si les noves estipulacions incloses en les modificacions haguessin figurat en els 
anuncis de licitació o en els plecs, això hauria permès als licitadors presentar 
ofertes diferents, o bé altres licitadors haurien pogut presentar les seves ofertes. En 
aquest sentit es pronuncia la sentència del Tribunal de Justícia Europeu C-496/99 
PC, A.S Succhi di Fruta Spa, del 29 d’abril del 2004. 
 
A la vista de les modificacions realitzades en els contractes de gestió analitzats, es 
pot dir que es produeix una modificació substancial de les condicions inicials dels 
contractes, potser no de forma individual, però sí en el seu conjunt. 
 
Les modificacions realitzades de forma successiva o aïllada que alteren de forma 
essencial18 o substancial el contingut del contracte equivalen a la formalització d’un 
nou contracte i, per tant, requereixen d’un nou procediment de contractació. No 

 

 
18. Condicions essencials del contracte: La Comissió Europea, en la seva comunicació interpretativa del 5 de 
febrer del 2008, de la mateixa manera que en la sentència sobre l’assumpte C-496/99 P, C.A.S Succhi di Frutta 
Spa contra la Comissió de les Comunitats Europees, entenen com a condicions essencials aquelles estipu-
lacions que, si haguessin figurat en l’anunci de licitació o en els plecs, haurien permès presentar als licitadors 
una oferta substancialment diferent. Una posterior modificació dels requisits de licitació, especialment els refe-
rits a l’oferta que s’havia de presentar, d’una forma no prevista pel mateix anunci de licitació, violaria el principi 
de transparència. 
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iniciar un expedient de contractació suposa la infracció dels principis d’igualtat de 
tracte, no discriminació i transparència. 

• 

• 

Tres dels quatre contractes seleccionats per a la seva fiscalització han estat pror-
rogats. En el contracte de pròrroga dels tres contractes, se supedita la pròrroga a la 
millora del servei per part de l’empresa operadora, amb noves línies, més fre-
qüència de pas, etc. En el contracte d’Oliveras, SL, a més, la pròrroga se supedita 
a un pla d’innovació i millora de la qualitat. En el contracte de pròrroga de 
Rosanbús s’inclou, a més d’altres, una modificació del sistema d’incentius i pena-
litzacions previst en el contracte inicial. 

 
El contracte vàlidament prorrogat ha de continuar regint-se per les mateixes condi-
cions previstes en el Plec, sense que sigui procedent una modificació per la simple 
circumstància de la pròrroga. La pròrroga només suposa una variació de l’element 
del contracte que fa referència a la seva durada. Per modificar un contracte de 
manera substancial durant la seva pròrroga s’ha de respectar el règim jurídic 
general de les modificacions contractuals. En el cas dels tres contractes prorrogats, 
s’hauria d’haver iniciat una nova licitació que permetés assegurar, amb les noves 
condicions del servei, el compliment dels principis de publicitat i concurrència. 

 
Els expedients administratius de modificacions tenen una sèrie de mancances en la 
seva tramitació, les més recurrents són: manca de l’informe de l’interventor, manca 
de la quantificació de la despesa addicional que suposa la modificació, manca 
d’increment de l’import de la garantia, i manca de publicació de les modificacions 
en els diaris oficials. 

 
15. Determinats expedients administratius de revisió dels costos de les operacions rea-

litzada d’acord amb la clàusula 5.2 del Plec de condicions econòmiques, recullen 
conceptes com ara l’increment del cost dels contractes per un major absentisme labo-
ral, per un superior cost de personal no establert en el contracte, o per increments dels 
costos de manteniment i assegurances dels vehicles per sobre del fixat en el contrac-
te, que no formen part dels supòsits previstos en el Plec de condicions econòmiques i, 
per tant, no s’ajusten als supòsits recollits en l’article 163.2 del TRLCAP sobre modifi-
cacions de les condicions econòmiques dels contractes, que obliga a l’Administració a 
restablir l’equilibri econòmic que hi havia en el moment de l’adjudicació. 

 

d) Liquidació de la despesa de l’exercici 2008 
 
16. No s’han pogut validar els quilòmetres i hores útils liquidats. Així mateix, en alguns 

casos, l’objectiu de viatgers que ha de servir com a incentiu de l’empresa operadora 
ha estat fixat a proposta de la mateixa empresa operadora. També, en alguns casos, 
la liquidació conté despeses no incloses en el contracte inicial. 
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3.1.3. Aspectes de control intern 

Les incidències observades en la fiscalització sobre el control intern són les següents: 
 
1. La MMAMB va transferir a l’EMT 23,76 M€ en concepte d’assistència financera, sense 

que existís cap conveni entre les parts que ho regulés. La MMAMB ingressa anualment 
a l’EMT aquesta transferència. S’hauria de formalitzar aquest acord tàcit entre les dues 
entitats, atès que la continuïtat dels serveis prestats per l’EMT depèn, entre d’altres, 
d’aquest finançament.  

 
2. [...]19 

3. La Secretaria i la Intervenció és exercida en l’EMT (incloent-t’hi organismes autònoms i 
societat dependents), per dos funcionaris adscrits a l’EMT, i nomenats, el primer, el 6 
de novembre de 1999 com a secretari accidental, i el segon, el 29 de setembre de 
1998, com a interventor, per a realitzar les tasques pròpies del càrrec el temps im-
prescindible mentre no es cobreixi la placa vacant de forma reglamentària.  

 
4. La base 22 de les bases d’execució del pressupost de l’EMT diu que els pagaments 

es faran efectius, únicament, amb la signatura conjunta de l’interventor i del tresorer, o 
de les persones que legalment els substitueixin. L’EMT no ha tingut en compte amb a-
questa regulació la necessitat de la signatura de l’ordenador de pagaments, tal com 
estableix l’article 5.2.c del Reial decret 1174/1987, del 18 de setembre, pel qual es re-
gula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de ca-
ràcter estatal. 

 
5. Respecte de la confecció de les actes dels òrgans col·legiats (Junta de Govern i Con-

sell Metropolità) cal posar de manifest que aquestes no inclouen els annexos al quals 
fan menció, i aquests són bàsics per deixar constància dels fets que s’hi aproven. 

 
6. L’EMT ha aturat tres contractes d’assistència tècnica corresponents a l’execució de 

dues cotxeres –al Prat de Llobregat i a Badalona– adjudicats per 6,88 M€, a causa 
dels elevats pressupostos d’execució de les obres. L’import de les despeses realit-
zades dels esmentats contractes ascendeix a 2,76 M€.  

 
7. La Memòria20 demostrativa del grau de compliment dels objectius de l’EMT hauria d’in-

cloure l’avaluació del grau de compliment dels objectius programats amb indicació 
dels previstos i assolits. 

 

 

.../... 

19. Atenent l’al·legació 34, se suprimeix el punt 2 del projecte d’informe: “La MMAMB té contractada una 
cobertura d’assegurances en què s’inclou l’EMT com a entitat assegurada. Cal revisar aquest sistema d’asse-
gurances que no inclou l’EMT com a prenedor de l’assegurança i, per tant, beneficiari en cas de sinistre”. 

20. Atenent l’al·legació 2 se suprimeix del projecte d’informe el següent: “justificativa del cost i rendiment dels 
servis públics i”, “, regulada en l’article 211 del TRLRHL, que acompanya el Compte general del 2008, no es 
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8. Segons l’inventari de béns, hi ha quaranta-sis21 autobusos adscrits al servei que presta 
la companyia operadora Tusgsal que, segons la liquidació del 2008 del contracte de 
gestió interessada, no han prestat servei en aquest exercici. Aquests vehicles estan 
pendents de venda o desballestament ja que han estat substituïts. La clàusula 3 del 
Plec de condicions tècniques del contracte signat amb Tusgsal estableix que l’EMT 
delega a l’empresa operadora la venda dels vehicles que, a proposta de l’empresa, 
hagin de ser objecte de substitució, i que l’import econòmic de la venda obtingut per 
l’empresa operadora suposarà un menor cost del servei per a l’EMT. 

 
Aquests vehicles no han estat venuts a la data de finalització del treball de camp, maig 
del 2010. Per altra banda, no és possible determinar quin és l’ús que s’està fent d’a-
quests vehicles per part de l’empresa operadora. 

 
9. La conciliació entre l’inventari de béns a 31 de desembre del 2008 i la comptabilitat 

financera proporcionada per l’EMT, mostra les següents incorreccions de l’inventari de 
béns, que s’haurien de corregir: 
 

L’inventari inclou la relació d’autobusos adscrits al servei de transports amb un valor 
de zero euros, llevat de dinou autobusos adquirits l’any 1995, que estan valorats per 
2.326.640,01 €. 

• 

• 

3.2. 

 

 
Dels béns inclosos en el patrimoni entregat en cessió, dins els fons propis, hi ha 
1,22 M€ que van ser donats de baixa de l’inventari de béns de l’EMT, en comptes 
de reflectir la seva situació de bé cedit, mitjançant la corresponent anotació en l’in-
ventari. 

 
 

RECOMANACIONS 

D’acord amb el que s’ha exposat al llarg d’aquest informe, i a partir de les observacions 
formulades, es proposen les recomanacions següents: 
 
 
3.2.1. Aspectes comptables 

Les recomanacions d’aspectes comptables són les següents: 
 
• Per a les despeses compartides entre les diferents entitats, caldria efectuar un conveni 

que regulés aquells costos assumits per cadascuna de les entitats i aquells costos que 
s’han de repercutir entre elles, atenent a criteris objectius definits en el mateix conveni. 

 
pot considerar com a tal, ja que de la seva lectura no es desprèn el rendiment dels diferents serveis públics 
prestats, ni” i s’afegeix “hauria d’incloure”. 

21. Atenent l’al·legació 10, s’inclou “quaranta-sis” i s’elimina “quaranta-vuit” del projecte d’informe. 
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• Cal comptabilitzar les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dins el ca-
pítol 2 del pressupost de l’entitat. 

 
• Caldria evitar l’ajornament de despeses corrents, principalment relatives als contractes 

programa o a tarifació social, a pressupostos d’exercicis futurs. 

• Cal comptabilitzar el saldo deutor amb l’Ajuntament de Barcelona de 0,85 M€, que cor-
respon al recàrrec del transport de l’exercici 2003. 

• Caldria comptabilitzar els autobusos comprats per les empreses operadores del servei 
de transport, ja que són propietat de l’EMT, d’acord amb els contractes de gestió in-
teressada, adscrits a les esmentades operadores. 

• Cal incloure en l’estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exer-
cicis posteriors, els compromisos dels contractes de gestió signats per l’EMT amb les 
empreses de transport de viatgers, que en l’exercici 2008 representaven 58,00 M€, 
aproximadament. 

 

• En la Memòria de l’EMT caldria22 incloure els indicadors de gestió. 

3.2.2. Aspectes de legalitat 

Les recomanacions de caire legal són les següents: 
 

• Caldria millorar la tramitació dels expedients de modificació de crèdits, per tal d’evitar 
les diverses incidències trobades. 

 

• En la Relació de llocs de treball caldria millorar els aspectes següents: 
 

• S’han de descriure les característiques essencials del lloc i les funcions atribuïdes, 
especificar la forma de provisió de llocs de treball i incloure-hi el personal eventual. 
També s’ha d’especificar els diferents intervals de complement específic que a la 
pràctica s’utilitzen. 

 
• S’ha de fer l’exposició al públic de la RLT, i publicar la plantilla del personal en el 

BOP i en el DOGC.23 

 

 
22. Atenent l’al·legació 14, se suprimeix del projecte d’informe el següent: “informar sobre els avals concedits a 
les empreses operadores del servei de transport per l’adquisició dels vehicles adscrits al servei de transport, 
així com”. 
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• Caldria publicar anualment les declaracions d’interessos de tots els càrrecs electes que 
formen part dels òrgans de govern de l’EMT. 

 

• El pagament del complement de productivitat que paga l’EMT, caldria que es vinculés al 
rendiment, l’activitat i l’especial interès amb què es desenvolupen les tasques assig-
nades a un treballador. Aquestes tasques, d’altra banda, han d’estar relacionades amb 
el compliment d’objectius prèviament fixats. 

• Respecte de les taxes i preus públics, a l’hora de fixar el preu de la T4, s’ha de tenir en 
compte l’Acord de la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

• Pel que fa a la contractació s’han observat els aspectes de millora següents: 
 

• S’hauria de tenir present la vigència dels contractes per tal que no passi com en 
l’exercici 2008, en què set dels catorze serveis públics que es prestaven, es feia 
sense contracte en vigor. 

 
• Caldria millorar els plecs de bases en els aspectes següents: 

 
a) Dins els criteris d’adjudicació, s’han d’establir uns criteris objectius que ha de 

seguir la Mesa de Contractació per atorgar la puntuació concreta de cada oferta. 

b) Els plecs han d’incloure l’import de licitació. 

c) S’ha d’evitar la inclusió de l’experiència professional com a criteri de valoració de 
les ofertes. 

• Pel que fa a les modificacions dels contractes i les pròrrogues, caldria tenir en 
compte que, modificacions substancials de les condicions essencials del contracte 
inicial alteren de forma substancial el contingut d’aquest i, per tant, s’ha d’iniciar una 
nova licitació que permeti garantir els principis d’igualtat de tracte, no discriminació i 
transparència. De la mateixa manera, s’ha d’evitar prorrogar els contractes que ja 
han estat modificats de forma substancial i/o aprofitar aquesta pròrroga per a la 
seva modificació substancial. En aquests casos, cal aprofitar que finalitza la vi-
gència del contracte per iniciar un nou procediment de licitació, en comptes de 
prorrogar-lo. 

 

 

 
23. Atenent l’al·legació 25, se suprimeix del projecte d’informe la recomanació següent: “Respecte a les retri-
bucions del personal eventual, cal atenir-se als augments aprovats per la Llei de pressupostos de l’Estat, i no 
incrementar-les per sobre d’aquests percentatges legalment previstos.” 
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• Per tal de poder tenir un bon control de l’execució dels contractes de gestió de pres-
tació del servei de transport en autobús, és necessari mantenir les dades de quilò-
metres i hores útils liquidats per l’empresa operadora. 

 
 
3.2.3. Aspectes de control intern 

En darrer lloc, es destaquen els aspectes de control intern, susceptibles de millora, se-
güents: 

• [...]24  
 

• Caldria incloure els annexos en les actes de la Junta de Govern i del Consell Metro-
polità, per tal de deixar constància dels fets aprovats. 

• Caldria incloure els annexos en les actes de la Junta de Govern i del Consell Metro-
polità, per tal de deixar constància dels fets aprovats. 

 

• Caldria que les modificacions dels contractes de gestió de serveis realitzades a partir 
de l’article 163.2 del TRLCAP sobre modificacions de les condicions econòmiques dels 
contractes, que obliga l’Administració a restablir l’equilibri econòmic que hi havia en el 
moment de l’adjudicació, s’ajustin a les clàusules dels contractes i no incloguin altres 
increments del cost que els estrictament recollits en els plecs de clàusules del contracte 
signat. 

 

• Caldria que la Memòria25 demostrativa del grau de compliment dels objectius fes una 
avaluació de compliment dels objectius de l’entitat. 

• Caldria fer un seguiment dels quaranta-sis26 autobusos adscrits al servei de Tusgsal 
que no han prestat servei en l’exercici, per tal de conèixer l’ús d’aquests o bé instar la 
companyia operadora a la seva venda. 

 

• Caldria adequar l’inventari de béns de l’EMT amb la comptabilitat financera per tal 
d’evitar que existissin béns en una banda i no en l’altra i a l’inrevés.  

 

 

 
24. Atenent l’al·legació 34, s’elimina del projecte d’informe el següent: “Caldria que l’assegurança de l’edifici, 
que té contractada la MMAMB, inclogui l’EMT com a prenedora i, per tant, beneficiària en cas de sinistre.” 

25. Atenent l’al·legació 2, s’elimina del projecte d’informe el següent: “justificativa del cost i rendiment dels 
serveis públics i” i “recollís el rendiment dels diferents serveis públics prestats i”. 

26. Atenent l’al·legació 10, s’inclou “quaranta-sis” i s’elimina “quaranta-vuit” del projecte d’informe. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

De conformitat amb la normativa vigent, en data 8 de febrer del 2011 el projecte del pre-
sent Informe de fiscalització fou tramès a l’Entitat Metropolitana del Transport per tal que, si 
fos el cas, presentés les al·legacions corresponents en el termini establert. 

Es transcriu a continuació la resposta de l’Entitat, un cop conegut el contingut de l’Informe, 
rebuda a través d’un escrit signat pel president, amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes número 1327, del 24 de febrer del 2011. 
 
 

Sr. Ernest Sena i Calabuig 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Avinguda Litoral, 12 – 14 
08005 - Barcelona 
 
 
 

Benvolgut senyor, 
 
En relació al Projecte d’informe 22/2010 – F relatiu a l’Entitat Metropolitana del Trans-
port, exercici 2008, rebut el passat dia 10 de febrer de 2011 amb registre d’entrada 
número 352, adjunt us fem arribar les corresponents al·legacions previ a la seva 
aprovació pel Ple de la Sindicatura, per tal que es tinguin en compte i siguin in-
corporades al Projecte.  
 
Atentament, 
 
[Signatura del president i segell de l’Entitat] 
 
Barcelona, a 23 de febrer de 2011 

 

Antoni Poveda Zapata, en qualitat de President de l’Entitat Metropolitana del Transport  
 

MANIFESTA 
 

I.- Que el passat dia 10 de febrer de 2011, amb número de registre d’entrada 352, 
l’Entitat Metropolitana del Transport ha rebut ofici de data 8 de febrer de 2011 del 
Síndic de Comptes mitjançant el qual se’ns tramet el Projecte d’informe de fisca-
lització 22/2010-F realitzat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya als efectes 
de poder-hi presentar al·legacions.  
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II.- Que atenent a allò que disposa l’escrit tramès, en el termini atorgat a aquesta 
Entitat i de conformitat amb el que preveu l’article 6 de la Llei 6/1984, del 5 de 
març de la Sindicatura de Comptes, en la representació que ostento formulo les 
següents  

AL·LEGACIONS 
al 

Projecte d’informe de fiscalització 22/2010-F 
realitzat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 

 
 
Al·legació 1 
 

Apartat 1.1.2, paràgraf 2n, pàg. 10,[27] referent a la conservació de les dades d’hores i 
quilòmetres realitzats pels serveis de transport 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Contractació administrativa, punt 16, pàg. 92 
 
En aquest apartat s’escriu: 
 

“No s’ha pogut validar la liquidació de l’aportació al dèficit del servei de transport 
de viatgers dels contractes de gestió interessada, que l’EMT té signats amb les 
empreses operadores de transport, atès que l’EMT no conserva les dades d’ho-
res i quilòmetres realitzades pels esmentats serveis.” 

 
Aquesta afirmació és inexacta, ja que si que es conserven aquestes dades sobre el 
nombre de quilòmetres i hores efectuats realment en els serveis. Aquesta informació, 
detallada per servei, línia i mes, es guarda en fitxers informàtics i consta en els 
expedients de liquidació. 
 
El que no es va conservar, i així es manifestà als inspectors de la Sindicatura, va ser 
el càlcul de validació d’aquestes dades. La incorporació d’aquestes dades als infor-
mes de liquidació portava implícita la validació feta d’aquestes dades, tot i que no es 
conservessin els càlculs fets. 
 

Al·legació 2 
 
Apartat 2.1., pàg. 20, referent a l’aprovació i retiment dels comptes a la Sindicatura 
Apartat 3.1.3. Observacions de control intern, punt 7, pàg. 93 
 
La Sindicatura de Comptes estima que les Memòries que estableix l’art- 211.b) del 
RDL 2/2004, l’una justificativa del cost rendiment dels serveis i l’altra demostrativa del 
grau de compliment del objectius programats, no es poden considerar com a tals. En 
relació a aquestes dues Memòries s’ha de reconèixer que no existeix cap disposició 
que detalli quin hauria d’ésser el seu contingut concret i sota quins criteris s’haurien 

 

 
27. Els números de pàgina esmentats a les al·legacions es refereixen al projecte d’informe. A l’informe 
definitiu la paginació ha variat lleugerament. 

101 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2011 

d’elaborar, a diferència del que succeeix amb la Memòria que sí que figura dins del 
Compte General, el guió de la qual sí que està ben definit pel Pla General de Comp-
tabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, que figura com a annex a la Ins-
trucció Normal de Comptabilitat Local. Dins de l’expedient del Compte General de 
l’EMT 2008, a la Memòria sobre compliment d’objectius es detallen els serveis 
prestats per l’EMT en el 2008, i a la Memòria justificativa del cost i rendiment dels 
serveis públics i demostrativa del grau de compliment dels objectius de l’EMT de 
l’any 2008 s’explica com a mínim i amb tot detall què li ha costat a l’EMT finançar 
l’equilibri econòmic de les diferents línies de transport públic de viatgers. 

Al·legació 3 
 
Apartat 2.2.2. Ampliacions de crèdit, pàg. 23 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Modificació de crèdits, pàg. 86 
 
A l’ampliació de crèdit per servei de la T4, la Sindicatura de Comptes diu que 
l’ampliació es va fer per 4.627.140 € en comptes de 1.702.320,65

 
€, que era realment 

la diferència entre els drets reconeguts nets i els crèdits inicials del Pressupost 
aprovat. Hi va haver segons la Sindicatura de Comptes, per tant, un excés d’am-
pliació per import de 2.948.819,35 € en el concepte d’ingressos 34000. 
 
El motiu de l’ampliació tal com es va fer és que es pretenia contreure com a Drets 
l’import de la T4 fins a 31 de desembre, fet que no fou possible, a partir de la infor-
mació sobre vendes de títols en poder dels operadors. El cas, doncs, és que l’am-
pliació per la T4 fins a finals d’any no es va poder dur a terme, tal com era la intenció 
inicial de l’EMT, i en conseqüència l’ampliació s’havia d’haver fet per l’import de 
1.702.320,65 €. La correlació entre ingressos i despeses que es produeix a la T4 va 
fer possible que a l’Estat de Despeses, a la partida corresponent 60 (orgànica) 51300 
(funcional) 22707 (econòmica), denominada “Servei transport T4”, en el moment del 
tancament la diferència de 2.948.819,32 € entre els crèdits definitius de 12.400.000

 
€ 

(un cop feta l’ampliació) i l’import de 9.475.180,68 € -que fou la suma de les obliga-
cions reconegudes- fos pràcticament igual a l’excés d’ampliació a ingressos (hi ha 
una irrellevant diferència de 0,03 €). Per tant, l’excés ampliat a despeses no es va 
executar i va passar a economies el 31 de desembre. El resultat fou el mateix que si 
s’hagués fet l’ampliació correctament només per l’import de 1.702.320,65 €. 
 
Els imports comptabilitzats en el 2008 foren: 

 (Imports en €) 
INGRESSOS 
Aplicació 
34000 

(1) 
Crèdit inicial 

(2) 
Drets 
reconeguts 
nets 

(3)  
Cobraments 

(4)  
(2) – (1) 

(5)  
Excés 
d’ampliació de 
crèdit 

 7.772.860,00 9.425.180,65 9.475.180,65 1.702.320,65 2.948.819,35 
DESPESES  
Aplicació 
6051300227
07 

(1)  
Crèdit inicial 

(2)  
Modificació 
(ampliació) 

(3) 
Crèdits 
definitius 

(4) 
Obligacions 
netes 

(5)  
(3) – (4) 
Economies ≈ 
excés 
d’ampliació 

 7.772.860,00 4.627.140,00 12.400.000,00 9.475.180,68 2.948.819,32 
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Al·legació 4 
 
Apartat 2.2.2. Generacions de crèdit, pàg. 23 
 
A l’entendre de la Intervenció, l’infrafinançament de l’exercici del 2007 a aportar per 
l’ATM, per import de 4.859.000,00 €, podia ésser font de generació de crèdit en el 
2008. 
 
En l’exercici 2007 l’ATM va liquidar a l’EMT per gestió indirecta un total de 62,491 

 
M€, 

produint-se un infrafinançament de 4,859 
 
M€ en relació a les necessitats aprovades. 

El Contracte Programa aprovat l’exercici 2008, que a més regularitzava l’exercici 
2007, preveia a la clàusula cinquena que aquest infrafinançament es liquidaria amb 
càrrec a l’exercici 2008. 
 
L’EMT habilità al pressupost d’ingressos per generació de crèdit el concepte 46702 
“Aportació de l’ATM Infrafinançament necessitats 2007 GI” per reconèixer i ingressar 
aquesta quantitat. Per poder aplicar-se al pressupost de despeses, ja que no havia 
estat en el decurs de l’exercici anterior executat, es va dur a terme la generació de 
crèdit esmentada. 
 
L’EMT habilità al pressupost d’ingressos per generació de crèdit el concepte 46702 
“Aportació de l’ATM Infrafinançament necessitats 2007 GI” per reconèixer i ingressar 
aquesta quantitat, completant el finançament per part de l’ATM previst del C.P. 2007-
2008. La generació de crèdit a l’estat de despeses va ser aprovada per tal de fer 
front a les necessitats estimades de gestió indirecta amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2008 
 
A la formulació i aprovació del pressupost inicial de 2008, en no estar subscrit el 
Contracte Programa, l’estat d’ingressos i despeses no preveia l’infrafinançament pos-
teriorment reconegut pel sistema, i per tant, una vegada formalitzat es considera que 
sí que procedia la generació de crèdit realitzada.  
 
 
Al·legació 5 
 
Apartat 2.2.2 Incorporació de romanents, pàg. 24 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Modificacions de crèdit, darrer punt referent a 
la incorporació de romanents, pàg. 86 
 
El romanent de crèdit que es considera que no està recollit per l’article 47.1 del RD 
500/1990, es tracta d’un crèdit amb finançament afectat. En concret, la Sindicatura 
de Comptes constata que com a romanent incorporable s’inclou un romanent que en 
el 2007 no comptava amb cap AD o D. En realitat es tracta d’un excés de finan-
çament que prové de l’exercici del 2007, en concepte de regularització per les 
devolucions d’IVA als operadors, i que aquests lliuren a l’EMT, en compliment de la 
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, té la consideració de 
romanent d’incorporació obligatòria, ja que està lligat a un ingrés finalista. El 
Contracte Programa 2008 i 2007, aprovat en el 2008, va aplicar la devolució de l’IVA 
conseqüència d’aquesta Sentència a les necessitats de la gestió indirecta dins de 
l’àmbit de l’EMT. 
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Al·legació 6 
 
Apartat 2.2.3. Liquidació del pressupost de despeses, pàg. 24 
 
El número 2 de l’article 5 del R.D. 1147/87, de 18 de setembre, fent referència a les 
funcions de la tresoreria, diu:  
 

“c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las 
consignaciones en bancos, caja general de depósitos y establecimientos 
análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los 
cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abier-
tas en dichos establecimientos.” 

 
De l’expressió utilitzada per aquesta norma no es desprèn “la necessitat de la sig-
natura de l’ordenador de pagaments”, i no s’oposa a la regulació establerta en les 
bases d’execució del pressupost, ja que és diferent l’autorització de la signatura (és 
evident que si s’hagués volgut establir l’obligació de la signatura s’hauria fet servir 
l’expressió “firmando” i no pas la de “autorizando”). D’altra banda, la regulació de les 
BEP en relació a aquest extrem compleix la funció que li és reservada per l’article 165 
del text refós de la Ley de Haciendas Locales. 
 
 
Al·legació 7 
 
Apartat 2.2.4.2. en relació al preu de la T4, pàg. 40 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Taxes i preus públics, punt 9, pàg. 89 
Apartat 3.2.2. Recomanacions de legalitat, sisè paràgraf, referent al preu de la T4, 
pàg. 95 
 
El preu aprovat per l’EMT per a la targeta T4 per a 2008 va ser de 3,05 

 
€. Per al 

mateix any, el preu aprovat per l’ATM per a la targeta T10 va ser de 7,20 
 
€, per la qual 

cosa el preu de la targeta T4 representava un 42,36% del preu de la T10. 
 
Aquest percentatge és inferior al 50% (la meitat) que estableix l’Ordenança metropo-
litana reguladora del sistema de tarifació social, però cal entendre que es tracta d’un 
títol social i que en aquest cas no provoca cap perjudici al beneficiari, sinó, con-
tràriament, un benefici encara superior a l’establert per l’Ordenança. 
 
 
Al·legació 8 
 
Apartat 2.2.4.3. Transferències corrents (Transferències corrents de l’administració 
local), pàg. 40. 
 
La projecció econòmica quadriennal d’un mandat (4 anys) determina la quantia de 
l’assistència financera que realitza la MMAMB a l’Entitat Metropolitana del Transport, 
amb la finalitat de contribuir al finançament del transport públic de viatgers. Res-
pectant aquest import quadriennal, cada any la MMAMB, en confeccionar el seu 
pressupost, aprova una xifra com a transferència corrent a favor de l’EMT, que es 
lliura de la forma que estableix la Base 12 b) d’Execució del Pressupost. 
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Al·legació 9 
 
Apartat 2.3.1.1. Immobilitzat immaterial i material, referent als autobusos adscrits als 
serveis de transport, pàg. 49 
 
L’EMT ostenta la propietat fiduciària dels autobusos adscrits al servei de transports. 
Atenent el principi de prudència i per recomanació dels auditors, aquests figuren 
enregistrats al seu inventari amb valor zero per tal de no sobrevalorar l’actiu real de 
l’entitat, ja que en el moment del seu rescat restaran totalment amortitzats i per tant 
en el supòsit d’intentar fer líquid aquest actiu el seu valor serà 0. 
 
 
Al·legació 10 
 
Apartat 2.3.1.1. referent a la situació de 48 autobusos adscrits al servei que presta 
l’empresa TUSGSAL, pàg. 50 2n paràgraf 
Apartat 3.1.3. Observacions de control intern, punt 8, pàg. 93 
 
En primer lloc cal tornar a insistir, com ja es va respondre en el seu moment als 
tècnics de la Sindicatura que la diferència de vehicles de Tusgsal observada entre 
l’inventari de béns i les liquidacions del serveis prestats per Tusgsal (diürn i nocturn) 
no era de 48 sinó de 46 autobusos. 
 
A les liquidacions es fa una ponderació dels vehicles en servei al llarg de l’any per tal 
de valorar-ne els costos. Així en el servei diürn es liquidaven els costos relatius a flota 
per a 193,25 autobusos (resultat de considerar 193 autobusos durant 9 mesos i 194 
durant tres mesos, ja que es va incorporar un autobús l’octubre de 2008), mentre que 
en el nocturn es liquidaven els costos relatius a flota per a 75,5 autobusos (resultant 
de considerar 75 autobusos durant 6 mesos i 76 durant 6 mesos, ja que es va 
incorporar un autobús el juliol de 2008), però el nombre real d’autobusos a 31.12.2008 
era de 194 i 76 respectivament. 
 
Així doncs, a finals d’any, el nombre d’autobusos en servei era de 270 (194+76), 
mentre que en l’inventari de béns (que reflecteix també la situació a final d’any) 
figuraven 316, i per tant la diferència és de 46 i no de 48 autobusos. 
 
Aquests 46 autobusos de diferència, com també es va explicar en el seu moment, 
corresponia a vehicles que havien estat substituïts en els processos de renovació, 
però que encara no havien estat donats de baixa definitiva (per desballestament o 
per venda) a 31.12.2008, i que en no estar en servei no computaven a efectes del 
càlcul de costos però sí que continuaven presents en l’inventari de béns a aquella 
data. 
 
Aquests 46 vehicles es van identificar en una taula que es va trametre als tècnics de 
la Sindicatura. Dels 46, 18 van ser donats de baixa durant 2009 i 21 van ser donats 
de baixa durant 2010, com es pot comprovar en els expedients 161/94, 335/96, 
236/97, 344/98 i 248/99, mentre que els 7 restants van ser posats a disposició del 
departament de cooperació de l’AMB (vegeu informe expedient 464/10) per si podien 
formar part d’algun programa de cooperació (i en conseqüència es troben en un dels 
aparcaments de Tusgsal, apartats del servei). 
 
La taula següent reflecteix la situació de cadascun d’aquests 46 autobusos: 
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  Matrícula Marca i model 
Data 

matrícula Núm bastidor 
Situació a  

31.12.2010 

1 B-8653-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092208 Donat de baixa 2010 

2 B-8654-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092209 Donat de baixa 2010 

3 B-8655-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092210 Ofert a cooperació 

4 B-8656-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092211 Ofert a cooperació 

5 B-8657-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092212 Ofert a cooperació 

6 B-8658-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092213 Ofert a cooperació 

7 B-8659-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092214 Ofert a cooperació 

8 B-8660-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99 WEB61241311092215 Ofert a cooperació 

9 B-8661-VK Mercedes O 405 N2 Hispano 19-may-99  WEB61241311092127 Ofert a cooperació 

10 B-7165-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089068 Donat de baixa 2010 

11 B-7166-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089069 Donat de baixa 2010 

12 B-7167-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089070 Donat de baixa 2010 

13 B-7168-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089071 Donat de baixa 2009 

14 B-7170-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089111 Donat de baixa 2009 

15 B-7171-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089112 Donat de baixa 2010 

16 B-7172-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089115 Donat de baixa 2009 

17 B-7173-UG Mercedes O 405 N2 Hispano 09-jun-98  WEB61241311089116 Donat de baixa 2009 

18 B-9387-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087053 Donat de baixa 2010 

19 B-9388-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087054 Donat de baixa 2010 

20 B-9389-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087055 Donat de baixa 2010 

21 B-9390-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087056 Donat de baixa 2009 

22 B-9391-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087057 Donat de baixa 2010 

23 B-9392-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087058 Donat de baixa 2009 

24 B-9393-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087059 Donat de baixa 2009 

25 B-9394-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087060 Donat de baixa 2009 

26 B-9395-TP Mercedes O 405 N2 Hispano 06-nov-97  WEB61241311087061 Donat de baixa 2010 

27 B-2298-TS Mercedes O 405 N2 Hispano 12-nov-97  WEB61241311087062 Donat de baixa 2010 

28 B-2718-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084317 Donat de baixa 2010 

29 B-2719-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084318 Donat de baixa 2010 

30 B-2720-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084319 Donat de baixa 2010 

31 B-2721-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084320 Donat de baixa 2010 

32 B-2722-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084322 Donat de baixa 2010 

33 B-2723-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084324 Donat de baixa 2010 

34 B-2724-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084325 Donat de baixa 2010 

35 B-2725-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084326 Donat de baixa 2010 

36 B-2726-ST Mercedes O 405 N2 Hispano 15-nov-96  WEB61241311084327 Donat de baixa 2010 

37 B-2156-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000148 Donat de baixa 2009 

38 B-2157-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000149 Donat de baixa 2009 

39 B-2158-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000150 Donat de baixa 2009 

40 B-2162-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000166 Donat de baixa 2009 

41 B-2167-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000172 Donat de baixa 2009 

42 B-2173-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000177 Donat de baixa 2009 

43 B-2175-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000179 Donat de baixa 2009 

44 B-2179-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000183 Donat de baixa 2009 

45 B-2184-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000188 Donat de baixa 2009 

46 B-2186-NX Pegaso 5522 28-dic-92  ZCF452F0007000190 Donat de baixa 2009 
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Al·legació 11 
 
Apartat 2.3.1.4. Deutors. Deutors pressupostaris, pàg. 51 
Apartat 3.1.1. Observacions d’aspectes comptables, punt 4, pàg. 85 
 
La informació de que disposa l’EMT referida al recàrrec del transport és agregada, 
sense diferenciar per exercicis. Quan es fa efectiu l’ingrés, l’Ajuntament indica a 
quins exercicis cal aplicar els cobraments, i l’EMT ho aplica segons la informació 
rebuda. En el compte de l’exercici 2008, el saldo que es dóna de baixa consisteix en 
la diferència entre aquest agregat i els cobraments efectivament realitzats i pendents 
de transferir a l’EMT. 
 
En l’exercici 2010 s’ha procedit, d’acord amb la informació subministrada per l’Ajun-
tament, a comptabilitzar, en forma agregada, tot el saldo deutor corresponent a 
l’exercici 2005 i anteriors, en la forma proposada per la Sindicatura. 
 
 
Al·legació 12 
 
Apartat 2.3.1.5. Tresoreria, pàg. 53 
 
Respecte dels comptes “que no estan recollits a la comptabilitat”, s’indiquen: “comp-
tes recaptadors”, explicant que son “comptes que creen els bancs”. 
 
Cal tenir present: 
 
1. Que aquests comptes no han estat oberts per l’EMT. No son, per tant, comptes 
corrents (OM de 12 de desembre de 1989) 
 
2. El saldo d’aquest comptes no pot ser objecte de disposició per part de l’entitat, 
motiu pel qual no es consideren disponibilitats líquides 
 
Els imports que poden figurar constitueixen mandats acceptats per l’Entitat financera 
per cancel·lar els deutes que mantenen els seus clients amb l’EMT. Però aquest man-
dat no ha estat perfeccionat en 31 de desembre, ja que el seu import no ha estat 
ingressat a la tresoreria. Raó per la qual aquests comptes no formen -ni en poden 
formar- part de la comptabilitat de l’EMT. 
 
 
Al·legació 13 
 
Apartat 2.4.2. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
posteriors, pàg. 59 i 60 
 
La Sindicatura de Comptes estima que l’estat de compromisos de despesa amb càr-
rec a Pressupostos posteriors hauria de recollir els contractes signats per l’EMT amb 
els operadors. 
 
Les subvencions de l’EMT a les empreses que presten el servei públic de transport 
de viatgers per mitjà de contractes de gestió interessada depenen d’unes circums-
tàncies que, en alguns casos, no es poden valorar a priori i per a tota la vida del 
contracte, essent la seva aplicació d’una enorme complexitat (modificacions d’itine-
raris i de freqüències de pas, creació de noves línies, substitucions de vehicles, 
preus dels carburants, inflació, etc.).  
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Al·legació 14 
 
Apartat 2.4.3. Avals concedits, pàg. 60 i 61 
 
L’EMT no concedeix cap aval, ni bancari ni de cap altre tipus. El que fa és: 
 

■ O bé pagar leasings a les companyies per a la compra d’autobusos, excloent 
l’IVA perquè se’l poden deduir. En aquest cas no hi entra el concepte d’aval, 
ja que el vehicle constitueix la pròpia garantia de l’operació. 

■ O bé incloure el cost del préstec que concerten els operadors per a la com-
pra d’autobusos dins del càlcul de la subvenció que concedeix l’EMT per al 
funcionament del servei. 

 
En cap dels dos casos es pot considerar que l’EMT atorgui un aval. L’EMT, a més, és 
la propietària dels autobusos; per tant, no té per què avalar als operadors que, en tot 
cas, els tenen en cessió. 
 
 
Al·legació 15 
 
Apartat 2.4.4. Indicadors financers, pressupostaris i de gestió, pàg. 61 
 
Els indicadors de gestió no s’inclouen perquè, tal com s’afirma en el full 42 de la 
Memòria de l’Entitat Metropolitana del Transport de l’exercici 2008, Nota 21,  
 

“A l’exercici de 2008 els serveis prestats per l’EMT amb finançament de 
taxes o preus públics no són significatius”. 

 
 
Al·legació 16 
 
Apartat 2.5.3.1. epígraf 1, pàg. 65, referent als contractes en vigor. 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Contractació administrativa, punt 10, pàg. 89 
 
En el projecte d’informe s’escriu: 
 

10. Set dels catorze serveis públics de transport de viatgers de gestió indirec-
ta de l’EMT, prestats per empreses operadores externes mitjançant con-
tractes de gestió de serveis públics, no tenien contracte en vigor amb 
l’EMT durant part i/o la totalitat de l’exercici 2008. 

 
En primer lloc cal recordar que, tal com reconeix el propi projecte d’informe en el peu 
de pàgina numerat com 1, les empreses havien seguit prestant els serveis d’acord 
amb les clàusules dels contractes que obligaven les operadores a continuar el servei 
fins a que s’efectués una nova contractació i d’acord amb els requeriments efectuats, 
en aquest sentit, per l’EMT. 
 
D’aquests set contractes cal dir que la seva situació en aquell any ja estava en via de 
normalització (sis dels set casos) o que ha estat normalitzada posteriorment (el cas 
restant): 
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■ Els contractes de servei públic de transport col·lectiu de viatgers a Esplu-
gues de Llobregat i Sant Just Desvern, i el servei públic de transport col·lec-
tiu de viatgers a Sant Feliu de Llobregat, estaven essent objecte de licitació 
durant l’any 2008. El 5 de juny de 2008 el Consell Metropolità aprovava 
inicialment el projecte i plecs de condicions i el 6 de novembre de 2008 el 
mateix Consell aprovava l’adjudicació del nou servei (exp.:297/08) 

■ Els contractes del servei públic regular de transport de viatgers per carretera 
entre Castelldefels i Barcelona amb prolongació a les Botigues de Sitges 
(concessió V-140), del servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera entre Barcelona i Gavà amb filloles (concessió U1) i del servei 
públic regular de transport de viatgers per carretera entre Barcelona i St. Boi 
de Llobregat amb filloles (concessió U2) havien estat objecte de contro-
vèrsia, des d’inicis de 2007, entre les empreses operadores i l’EMT sobre la 
vigència dels contractes, que es va resoldre mitjançant un acord del Consell 
Metropolità de l’EMT de data 10 de maig de 2007 que establia la finalització 
del contracte el 18 de gener de 2008. 

Posteriorment a dit acord, les empreses operadores van presentar sengles 
sol·licituds de pròrroga de les dites concessions, de manera que durant l’any 
2008 s’estava treballant en l’estudi d’aquelles peticions. 

Finalment, el Consell Metropolità de l’EMT, en sessió de 4 de juny de 2010, 
acordà la concessió de les pròrrogues dels esmentats serveis (exp.:120/07). 

■ El servei públic regular de transport col·lectiu urbà de viatgers entre Virrei 
Amat i Torre Baró i entre Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, per 
acord del Consell Metropolità de l’EMT de data 18 de desembre de 2008, va 
ser resolt en la prestació per Transports Lydia, S.L. i va ser encarregat a 
Transports de Barcelona, S.A., encàrrec materialitzat en el conveni signat 
entre aquesta empresa i l’EMT en data 29 de juliol de 2009 (exp 475/08). 

■ El servei públic regular de transport col·lectiu urbà de viatgers entre el c/ Tajo 
i el c/ Calderón de la Barca (línia 86) i entre el c/ Tajo i la Travessera de 
Gràcia de Barcelona (línia 87) es troba en procés de licitació com a conse-
qüència de l’acord del Consell Metropolità de l’EMT de data 16 de desembre 
de 2010 (exp.: 606/10). 

 
 
Al·legació 17 
 
Apartat 2.5.3.1. epígraf 2, pàg. 65, referent a l’establiment de l’experiència professional 
com a criteri d’adjudicació del contracte. 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Contractació administrativa, punt 11, pàg. 89 
 
L’exclusió de l’experiència professional com a criteri de valoració de les ofertes ha 
estat un procés dilatat en el temps, que es va iniciar amb la Directiva del Consell de 
14 de juny de 1993 i va tenir plasmació en la legislació estatal a la Llei de contractes 
de 1995, encara que no es va incorporar aquesta prohibició de manera explícita. 
 
La doctrina i la jurisprudència van anant concretant l’exclusió de l’experiència en la 
valoració de les ofertes de forma progressiva, encara que determinades sentències 
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de la jurisprudència europea, com la del TJCE de 20 de setembre de 1988 i la de 16 
de setembre de 1999 admeten la possibilitat de valorar determinades qualitats espe-
cials o condicions peculiars de les ofertes en casos especials. 
 
D’altra banda, la jurisprudència ha refutat radicalment aquest concepte en el procés 
de valoració de les ofertes quan significa una discriminació greu com són els casos 
de discriminació per raó de la procedència de l’empresa o de l’àmbit territorial on 
s’havia obtingut l’experiència. Això comporta una certa modulació d’aquest criteri en 
raó del grau de discriminació que comporta. 
 
És per tot això que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Gene-
ralitat de Catalunya va dictar els seus informes 1/1997 i 7/2002, davant els dubtes 
que plantejava aquesta regulació, cosa que ha restat definitivament resolta a la més 
recent legislació sobre contractes del sector públic. A la Llei de contractes de 1995 
(art 87) es deia que “els plecs han d’establir els criteris objectius que han de servir de 
base a l’adjudicació” mentre que a la Llei del 2007 (art 134) ja es diu que aquests 
criteris “han d’estar directament vinculats a l’objecte del contracte”. Al 1995 l’objec-
tivitat s’aplicava als criteris (criteris objectius) mentre que al 2007 l’objectivitat s’aplica 
a la vinculació entre el criteri i el contingut del contracte.  
 
Justament en aquest procés de modificacions legals i de definició dels criteris 
jurisprudencials es van adjudicar els contractes dels serveis objecte de l’informe de 
la Sindicatura. En els contractes adjudicats a partir de l’any 2008 (que és el de 
referència de l’informe de la Sindicatura) aquest criteri de l’experiència ha estat supri-
mit. Així, es pot consultar el plec del transport a Esplugues, Sant Just i Sant Feliu 
(exp. 297/08) 
 
En conseqüència, a les contractacions realitzades a partir de l’any 2008 ja no s’incor-
pora l’experiència com a criteri d’adjudicació dels contractes de transport. 
 

Al·legació 18 
 
Apartat 2.5.3.1. epígraf 3, pàg. 65, referent als criteris d’adjudicació. 
 
Els Plecs de clàusules que regien les licitacions dels serveis objecte de fiscalització 
complien estrictament el que les lleis vigents en el seu moment, Llei 13/1995, de 18 
de maig, de Contractes de les Administracions Públiques i Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, establien en relació als criteris per a l’adjudicació dels 
concursos. 
 
Així, tant l’article 87 de la Llei 13/1995 com l’article 86 del RDL 2/2000 només esta-
bleixen per als plecs de condicions l’obligació de la ordenació per importància 
decreixent dels criteris i la ponderació dels mateixos, obligacions que es van complir 
en els plecs que regien les licitacions dels serveis objecte de fiscalització. 
 
Cal dir també, que en els quatre procediments de licitació de serveis de transport 
duts a terme des de 2008 (inclòs), els plecs de condicions ja han establert detalla-
dament els diferents aspectes concrets que es tindrien en compte en la puntuació de 
cada criteri de valoració.  
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Al·legació 19 
 
Apartat 2.5.3.2. 1) Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al Barcelonès 
Nord pàg. 66 a 74.  
 
19.1. 
 
El Projecte d’informe inclou, en l’anàlisi de l’expedient de contractació una taula amb 
la relació d’actuacions i comentaris/incidències.  
 
Concretament, en relació a la informació pública consta la següent incidència/co-
mentari: 
 

Actuacions Dades significatives (dates, 
òrgans, imports, etc.) 

Incidències/comentaris 

Aprovació de la 
despesa 

No hi ha aprovació de la des-
pesa, segons l’EMT, perquè el 
pressupost l’estableix l’em-
presa a partir de l’article 86.a 
de la LCAP 

Històricament aquest servei ha 
generat despesa en el pressu-
post de l’EMT; per tant, pot ser 
objecte d’un càlcul orientatiu de 
la despesa. 

 
Al respecte cal recordar que en aquesta licitació es demanava el disseny d’una xarxa 
nova en termes qualitatius (itineraris i línies) i en termes quantitatius (oferta de km i 
hores). Això, i les circumstàncies derivades d’aquest fet, feien pràcticament impos-
sible qualsevol aproximació a la despesa que representaria el nou contracte.  
 
Reproduïm, tot seguit, l’argumentació que al respecte es feia en l’informe del Servei 
de Gestió i Explotació previ a l’aprovació dels plecs de condicions per part del 
Consell Metropolità de l’EMT (exp. 360/98): 
 

“Pel que fa a l’aportació econòmica que el nou servei suposarà per a 
l’EMT és pràcticament impossible de determinar de manera prèvia a l’ad-
judicació del concurs, atès que gran part de les variables determinants 
han de ser proposades pels concursants en les seves pliques: 

 
• La definició e la xarxa en termes quantitatius (km i hores de servei), així 
com el pla d’etapes per a la seva implementació. 

• La flota necessària i el pla de renovació adaptat a les etapes d’imple-
mentació de la xarxa. 

• El cost unitari per km útil de servei. 

• eventuals millores amb repercussió econòmica favorable 

• El compromís de viatgers (i per tant el compromís d’ingressos tarifaris). 

 
També hi ha altres factors que dificulten qualsevol valoració econòmica 
rigorosa: 

• La incertesa sobre el cost del sistema SAE 

• L’impacte del prorrateig de l’IVA (d’acord amb les noves normes legals), 
que dependrà totalment de quina sigui l’empresa adjudicatària i la seva es-
tructura de negoci. 
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• El resultat del joc incentius/penalitzacions, que dependrà de la gestió que 
efectuï l’empresa adjudicatària. 

• L’evolució de les tarifes, que fixa la Comissió de Preus de Catalunya, o de 
l’estructura tarifària, que pot modificar l’Autoritat del Transport metropolità. 

 
Tot això fa que no es pugui fer una proposta d’aprovació de despesa, 
supòsit que queda recollit en els articles 70 i 86 a) de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.” 

 

19.2. 
 
En relació a l’Expedient 307/02 de modificació del contracte de gestió interessada del 
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al Barcelonès Nord, la proposta 
d’informe de la Sindicatura de comptes assenyala a la pàg. 70 que  
 

Aquestes modificacions de les fórmules aplicables per calcular els incentius/
penalitzacions i el nivell de qualitat del servei no són modificacions d’interès 
públic ni de restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, 

 
Sobre aquest aspecte, l’informe de Planificació i Estudis del dia 16 de juliol de 2002, 
dona compte de la justificació de les modificacions que s’aproven pel que fa als 
nivells de qualitat que donen lloc a incentius/penalitzacions previstos en el contracte. 
 
Vista l’evolució dels resultats d’alguns indicadors, es va considerar necessari adaptar 
el mecanisme de càlcul d’alguns incentius i penalitzacions per tal d’ajustar-los a la 
realitat de la prestació del servei i, d’aquesta manera, fomentar una millora continua-
da de la qualitat, que amb el sistema d’incentius anterior s’havia demostrat inviable. 
 
D’altra banda, el sistema d’obtenció dels indicadors de qualitat va evolucionant a 
mesura que els usuaris exigeixen controlar nous aspectes de la qualitat del servei. 
Per aquest motiu, es va incorporar el càlcul de l’indicador del nivell de qualitat de 
l’interior dels vehicles (IQI) que en el contracte original no estava previst i que no 
necessàriament és favorable a l’operador ja que pot comportar una penalització. En 
tot cas, és un indicador que respon a l’interès públic perquè permet controlar amb 
més fiabilitat l’estat de la neteja, manteniment i informació dels vehicles. 
 
Per tot això, es considera que de no haver-se realitzat les modificacions del sistema 
d’incentius i penalitzacions del contracte esmentat, no era viable la millora continuada 
de la qualitat del servei i, en conseqüència, la modificació aprovada està justificada 
des d’un punt de vista de l’interès públic. 
 

19.3. 
 
Quant a les consideracions que en la pàg. 71 es fan sobre la substancialitat de les 
modificacions tramitades en els expedients 246/06, 268/06 i 283/07, ens remetem als 
arguments exposats en l’al·legació 32. 
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19.4. 
 
En relació a l’expedient 575/03, de revisió de costos d’operacions, el projecte d’in-
forme, en la pàg. 72, afirma: 
 

Aquest expedient correspon a un supòsit ja previst en el contracte, que és el 
de revisió dels costos de les operacions, i compleix els requisits previstos en 
les clàusules del contracte i dels Plecs de condicions. 
 
Tot i això, un cop analitzades les modificacions introduïdes en els costos 
d’operacions s’ha vist que s’han inclòs conceptes com ara l’absentisme laboral 
que no haurien d’haver-se incorporat atès que no estan contemplades en 
aquesta clàusula ni són fruit de modificacions del contracte sol·licitades per 
l’EMT. 

 
El mateix informe reconeix que aquest expedient correspon a un supòsit ja previst en 
el contracte i que compleix els requisits previstos en les clàusules del contracte i en 
els plecs de condicions, però qüestiona que s’hagin inclòs conceptes com ara l’ab-
sentisme laboral, entenem que equivocadament perquè la petició relativa a aquest 
concepte va ser rebutjada. 
 
Així, l’informe annex (pàg. 8) a l’acord de la Comissió de Govern de 8.7.2004 que 
aprovà la revisió, en relació a l’absentisme del personal indirecte deia textualment: 
 

“(c) Absentisme del personal indirecte (trànsit i taller). En relació a aquesta 
petició, entenem que no s’ha produït cap circumstància, en relació a la 
proposta presentada per TUSGSAL al concurs del servei l’any 1998, que 
justifiqui la inclusió d’un concepte de cost que no va ser valorat en termes 
econòmics per l’empresa en aquell moment.” 

 
En relació a l’absentisme del personal de conducció, i puntualitzant que l’absentisme 
al que es referia la petició de Tusgsal era el corresponent a les hores perdudes de 
servei efectiu per aquest personal com a conseqüència de l’assistència a cursos de 
formació i per hores sindicals, es va rebutjar la primera part i només es va acceptar 
considerar l’increment d’hores de representació sindical perquè, a causa dels incre-
ments de servei instats per l’EMT, la plantilla de l’empresa havia sobrepassat els 500 
treballadors (circumstància que no es donava en el moment de l’adjudicació) i per 
tant, d’acord amb la legislació, el nombre de membres del comitè d’empresa havia 
augmentat. 
 
Així ho recollia, citant textualment, l’informe annex (pàg. 3) a l’acord de la Comissió 
de Govern de 8.7.2004 que aprovà la revisió: 
 

“(b) Increment de l’absentisme. En la seva oferta inicial, TUSGSAL comp-
tabilitzava un absentisme del 5 %. En l’informe presentat argumenta que 
s’ha elevat al 7 %, tot i que proposa comptabilitzar, als efectes econòmics, 
només el 6 %. El motiu d’aquest increment rau en part en la suplència de 
les hores destinades a formació dels conductors (en hores de jornada 
laboral, per a ser obligatòria) i en la suplència d’hores de representació 
sindical, que s’han incrementat. 
 

113 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/2011 

Respecte a la primera part, entenem que el cost derivat de la suplència de 
les hores de formació és un cost que l’empresa hauria d’haver compta-
bilitzat en la seva oferta en la fase de concurs (el cost és un element que 
va servir en la comparació amb les ofertes d’altres empreses). D’altra 
banda, TUSGSAL va presentar la formació dels seus treballadors com un 
element de millora de l’oferta presentada. 
 
Quant a la segona part, l’increment de plantilla degut a l’increment de 
servei ha portat a sobrepassar els 500 empleats en l’empresa, amb la qual 
cosa el comitè d’empresa s’ha ampliat amb 4 membres, dels quals cal 
cobrir les absències d’hores de representació sindical. 
... 
 
En conseqüència, considerem justificat l’increment de conductors de reten 
i la suplència de les hores derivades de l’increment del comitè d’em-
presa.” 

 
Per altra part, en relació al mateix expedient, i en la mateixa pàgina, l’informe de la 
Sindicatura escriu: 
 

També, pel que fa a l’increment del cost del personal no directe, les clàusules 
del contracte estableixen que es pot incrementar el cost d’aquest personal 
mantenint la proporció de personal no directe/conductors. La modificació apro-
vada no manté aquesta proporció, ja que l’increment del cost d’aquest per-
sonal ha estat del 46% quan les hores del personal directe s’han incrementat 
en un 24%. 

 
Entenem que aquesta afirmació tampoc és ajustada, ja que l’informe està establint 
una proporció en uns termes que, ni són homogenis (cost de personal indirecte i 
hores de servei de personal directe) ni són les establertes en el plec de condicions 
(darrer paràgraf de l’apartat 5.2 del plec de condicions econòmiques), que estableix 
la relació en termes de nombre de treballadors de personal directe i indirecte. 
 
 

19.5. 
 
En relació a l’afirmació continguda en l’apartat 1.c), pàg. 73, de que 
 

• L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no 
s’han pogut validar els quilòmetres i hores útils liquidats. 

 
remetem a l’argumentació donada en l’al·legació 1. 
 

19.6. 
 
En relació a l’afirmació continguda en el segon epígraf de l’apartat 1.c), pàg. 73, de 
que  
 

• Respecte als ingressos tarifaris, l’objectiu mínim de viatgers a complir no 
s’ajusta al contracte, sinó que és una dada proposada per l’empresa de 
transport i no aprovada per l’EMT. 
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entenem que no s’ajusta a la realitat, ja que, en tot cas, les dades proposades per 
Tusgsal no eren acceptades pels serveis tècnics de l’EMT sense una validació prèvia 
i atès que sí que van ser aprovades per la Junta de Govern de l’EMT en diferents 
acords. La liquidació de l’exercici 2008 va recollir el conjunt dels diferents increments 
de compromís de viatgers aprovats, tal com ja es va explicar i justificar en la resposta 
als tècnics de la Sindicatura en el seu moment, explicació que tornem a reproduir: 
 

“En relació a les modificacions del contracte amb Tusgsal del servei del 
Barcelonès Nord que modifiquin la xifra de viatgers objectiu per a 2008, 
cal precisar el següent: 
 
Amb motiu de l’aprovació de la pròrroga del servei, s’establí l’objectiu de 
viatgers de pagament per als anys 2007 a 2010 i s’establiren uns incre-
ments parcials de viatgers totals (no de pagament) corresponents a les 
actuacions de millora de l’oferta que en aquell moment estaven previstes 
(document de formalització, clàusula 2a, apartat 2 exp. 193/06). 
 
D’aquestes actuacions, algunes no es van portar a terme (línia 6), es van 
fer actuacions no previstes en aquella relació (línies 803, B12, BD2, BD0, 
B21) i possiblement altres no es van implantar de la manera que estava 
inicialment prevista. 
 
Això va fer que amb cada aprovació efectiva per la Junta de Govern de 
les diferents actuacions de millora, es revisessin els objectius de viatgers i 
es reconvertissin de termes de viatgers totals a viatgers de pagament. 
 
Això va ser així en els casos següents: 
 

• Línia TM, 2 fases (exp. 625/05) 
• Línia BD7 (exp. 365/05) 
• Línia B14 (exp. 268/06) 
• Línia B26 (exp. 540/06) 
• Línia B21 (exp 378/06) 
• Línies BD0 i BD4 (exp. 529/06) 
• Línies 801, 802 i 803 (exp. 409/06) 
• Línia B12 (exp. 246/06) 
• Línies B15 i B16 (exp. 200/07) 
• Línia BD2 (exp. 283/07) 
• Línia BD5 (exp. 183/07) 
• Línies BD1, BD3, BD4 i B23 (exp. 276/06) 

 
Atesos tots aquests canvis, i atès que en algun cas (línies 803, BD2 i B12) 
no s’havia arribat a concretar l’increment de l’objectiu de viatgers de pa-
gament que suposaria l’actuació de millora, en data 7 de maig de 2008 es 
va demanar a Tusgsal (vegeu escrit a l’expedient 43/08) definir novament 
la proposta d’objectiu de viatgers per a 2008, 2009 i 2010. 
 
La resposta de Tusgsal de data 29 de maig (veure mateix expedient), 
recollint l’objectiu aprovat en la liquidació 2007 i totes les actuacions fetes 
durant 2007, va servir per establir l’objectiu de viatgers de la liquidació de 
l’any 2008.” 
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19.7. 
 
En el tercer epígraf de l’apartat 1. c), pàg. 73, es qüestiona el pagament en la 
liquidació de l’exercici 2008 de les despeses ocasionades per l’adequació i el fun-
cionament d’un nou aparcament de vehicles que es va haver d’habilitar en resultar 
insuficients les instal·lacions inicials del servei com a conseqüència dels increments 
d’oferta instats per l’EMT. 
 
L’informe de la Sindicatura considera que no es podien acceptar les despeses de 
pupil·latge atès que no figuraven en els plecs de condicions, però al respecte es pot 
oposar els arguments següents: 
 
• Els plecs de condicions no recollien les despeses de pupil·latge perquè les ins-

tal·lacions eren propietat de l’EMT, i és en el moment que es fa necessari utilitzar 
altres espais que no són propietat de l’EMT quan cal establir aquest concepte de 
despesa, fet contemplat en els plecs. 

 
• Els plecs de condicions, en l’apartat 5 del plec de condicions econòmiques que 

reproduïm textualment, preveien la possibilitat de modificar les condicions eco-
nòmiques del servei en determinades situacions concretes, amb independència 
de què es pogués fer quan es produïssin circumstàncies justificades que ho fessin 
necessari: 

 
“5. REVISIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI 

 
Amb independència que determinades condicions econòmiques del con-
tracte puguin ser revisades quan es produeixin circumstàncies que, de 
manera objectiva i justificada, així ho facin necessari, es preveu les situa-
cions següents:” 
 

També qüestiona que amb aquesta compensació es paguin el cost dels trajectes 
d’anada i tornada a l’aparcament per considerar-los en buit, ja que els plecs de 
condicions només parlen de pagament de km i hores útils.  
 
Això no és cert, ja que els plecs no diuen que es pagaran els km i les hores útils, sinó 
que el cost d’operació s’expressarà en termes de km útil (apartat 3.2 del plec de 
condicions econòmiques). Textualment: 
 

“3.2. Cost d’operació 
 

El cost d’operació serà expressat en termes nets (sense IVA) i en Pta. / km 
útil de servei i serà calculat i justificat d’acord amb una estructura de 
costos que haurà de tenir la forma de la que segueix i, com a mínim, les 
partides indicades.” 

Així, en les seves proposicions, els licitadors contemplen la totalitat de costos, reper-
cutint sobre els km i hores útils els que es produeixen en buit, de manera que el cost 
per hora i km útil porta implícit el cost dels trajectes en buit. En el cas del pagament 
de les despeses d’operació del nou aparcament només s’ha fet explícit el que figura 
implícitament en el cost. 
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Finalment, en el primer paràgraf de la pàg. 74 l’informe de la Sindicatura qüestiona el 
pagament, l’any 2007, de les obres d’adequació de l’aparcament per no ajustar-se al 
contracte signat. 
 
En oposició, podem manifestar que, com ja s’ha dit uns paràgrafs abans, els plecs de 
condicions contemplaven la modificació de les condicions econòmiques del con-
tracte en cas de produir-se situacions de necessitat justificades i, d’altra banda, els 
plecs preveien la inclusió en la component Cm del cost del servei de les instal·lacions 
necessàries per a la prestació del servei (apartat 3.1 del plec de condicions econò-
miques): 
 

“3.1. Cost del material mòbil i altres equipaments 
 

En aquest capítol s’inclouran el cost derivat del finançament del material 
mòbil i el cost derivat del finançament del sistema SAE. També s’hi podrà 
incloure el cost derivat del finançament d’altres equips o instal·lacions 
necessaris per a la prestació del servei que eventualment pugui realitzar 
l’operador en el futur amb l’aprovació de l’E.M.T. “ 

 
 
Al·legació 20 
 
Apartat 2.5.3.2. 2) Servei públic de transport col·lectiu urbà nocturn a Barcelona i altres 
municipis de l’àmbit nord de l’EMT pàg. 74 a 77.  
 
20.1. 
 
El Projecte d’informe inclou, en l’anàlisi de l’expedient de contractació una taula amb 
la relació d’actuacions i comentaris/incidències.  
 
Concretament, en relació a la informació pública escriu com a incidència/comentari: 

Informació pública 8.4.2006 BOP 
11.4.2006 DOGC 

En l’anunci de licitació als diaris ofi-
cials no s’inclou que el contracte és 
prorrogable per dos anys més. 

 
Al respecte val a dir que, a diferència del model d’anunci de licitació que proposa el 
RD 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, on figura, juntament amb el termini del 
contracte, l’admissió de pròrroga, en la legislació vigent en el moment de publicació 
de l’anunci al qual es refereix el Projecte d’informe, RD 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel què s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques, el model d’anunci de licitació només contemplava el termini 
d’execució, sense referència a les possibles pròrrogues. 

20.2. 
 
Sobre l’expedient 292/07, d’actuacions de millora del servei Nitbús, a la pàg. 76 
s’afirma 
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La proposta implica (ajuntant les dues fases i, per tant, els dos expedients) un 
augment dels quilòmetres respecte dels previstos en el contracte inicial, d’un 
36,4% i del nombre d’expedicions d’un 20,1%. 

Cal posar especial èmfasi en el fet de modificar un contracte un cop adjudicat, 
però abans de l’inici de la seva vigència, que és el que succeeix en el cas de 
l’expedient 174/06. 

 
Considerem que aquesta apreciació és inexacta, potser confosa pel fet que estem 
tractant d’un servei que es presta sense solució de continuïtat en el temps, però que 
està subjecte a dos contractes diferents: un contracte adjudicat el 17 de desembre 
de 1998 i que finalitza el 31 de desembre de 2006 i un nou contracte, adjudicat el 20 
de juliol de 2006, però que s’inicia, l’1 de gener de 2007 tal com estableixen els plecs 
de condicions de la licitació (apartat 1 del plec de condicions econòmiques del 
projecte) 
 

“La durada del contracte serà de cinc (5) anys, prorrogables per una única 
vegada per dos (2) anys més. 
 
Aquest període es comptarà a partir del dia u de gener de 2007. S’aixecarà 
acta oficial de l’inici del servei.” 

 
En conseqüència entenem que no es pot parlar “ajuntant les dues fases i, per tant, 
els dos expedients”, ja que es tracta d’expedients referents a contractes diferents, ni 
d’una modificació del contracte desprès d’adjudicat, però abans de la seva vigència 
(l’informe de la Sindicatura es refereix a la modificació recollida a l’exp. 174/06, 
“actuacions de millora 2006 servei nitbus”, aprovada el 23 de novembre de 2006, ja 
que el que s’estava modificant era un contracte que finalitzava el 31 de desembre de 
2006, amb unes modificacions aprovades que responien al pla d’actuació 2006 i que 
avançaven les línies de servei previstes en els plecs de condicions del contracte que 
s’iniciava en 2007. 
 
D’altra banda, pel que fa a les consideracions que en la mateixa pàgina es fan sobre 
la substancialitat de les modificacions, ens remetem novament als arguments expo-
sats en l’al·legació 32. 

20.3. 
 
En relació a la liquidació de l’exercici 2008, en el primer paràgraf de la pàg. 77, 
s’escriu: 
 

• Respecte a les despeses per assegurances dels autobusos adscrits al 
servei, el contracte inicial preveia una despesa de 431.955,75 € per setanta 
vehicles (6.170,80 €/vehicle) i la liquidació del 2008 presenta una despesa 
de 671.612,52 € per 75,5 vehicles (8.895,53 €/vehicle), la qual cosa repre-
senta un increment del 44,2%, que està molt per sobre de la inflació (Índex 
de preu al consum) del període 2006-2008. 

El plec de condicions econòmiques del contracte diu, dins de l’apartat de 
Criteri d’actualització de costos, que l’import de les assegurances s’actua-
litzaran anualment d’acord amb l’IPC. 
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Al respecte cal dir que el càlcul del cost d’assegurances no contenia cap actua-
lització, sinó que es desprenia de la proposició de l’empresa operadora en la licitació 
i de la consideració del nombre de cotxes en servei durant l’exercici 2008. Re-
produïm novament la justificació ja facilitada als tècnics de la Sindicatura en el seu 
moment: 

 
“L’oferta presentada al concurs per part de Tusgsal, només tenia en 
compte, en el cost de les assegurances, el material realment adscrit al 
servei en aquell moment (45 vehicles).  
 
La compra de 30 vehicles nous (incorporats al servei el mes d’abril de 
2007), així com les actuacions de millora de servei aprovades per la Junta 
de Govern de data 19 d’abril de 2007 (exp.: 292/07), i la incorporació 
posterior d’un altre vehicle el juliol de 2008 (exp 351/08) han comportat el 
nou càlcul de cost d’aquesta partida (aplicant la proporcionalitat cor-
responent). El resultat ha estat el següent: 

 
 Oferta

45 vehicles 
Nou càlcul 
75 vehicles 

Cost assegurances vehicles 426.342,60 € 710.571,00 € 
Cost assegurances treballadors 5.613,15 € 6.383,52 € 
 431.955,75 € 716.954,52 € 
Cost a descomptar segons oferta  -85.521,48 € 
Cost total 431.955,75 € 631.433,04 € 
Cost unitari 9.599,02 € 8.419,11 € 
Actualització IPC 2007 (4,2%)  8.772,71 € 
Actualització IPC 2008 (1,4%)  8.895,53 € 
Actualització vehicles (75,5 vehicles)  671.612,52 € 

 
Aquest resultat és el valor utilitzat en la liquidació 2008” 

 

20.4. 
 
En relació a la liquidació de l’exercici 2008, en el segon epígraf de la pàg. 77, 
s’escriu: 
 

• La liquidació del 2008, en l’apartat de material mòbil, presenta la imputació 
del cost d’un terreny per l’aparcament de vehicles per 481.638,80 €, ja co-
mentada en el contracte de la Tusgsal corresponent al servei de viatgers 
del Barcelonès Nord diürn, que no s’ajusta al contracte inicial. 

 
Al respecte, reiterem l’al·legació 19.7. 
 
 
Al·legació 21 
 
Apartat 2.5.3.2. 3) Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a l’Hospitalet 
de Llobregat i altres municipis pàg. 77 a 81.  

21.1. 
 
El Projecte d’informe inclou, en l’anàlisi de l’expedient de contractació una taula amb 
la relació d’actuacions i comentaris/incidències.  

Concretament, en relació a la informació pública escriu com a incidència/comentari: 
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“En l’anunci de licitació en els diaris oficials no s’inclou que el contracte és 
prorrogable per quatre anys més.” 

Al respecte és vàlida la mateixa argumentació exposada en l’al·legació 20.1. 
 

21.2. 
 
En els darrer paràgraf de la pàg. 78 i primer de la pàg. 79, s’hi llegeix: 
 

“En el contracte de pròrroga es modifiquen una sèrie de condicions inicials 
del contracte, com ara la clàusula primera del contracte pel que fa al 
compromís de viatgers de pagament per als anys 2007 a 2011, millores en 
el servei i modificació del sistema d’incentius i penalitzacions que estableix 
el Plec de condicions econòmiques.” 

 
Al respecte cal dir que el contracte inicial de pròrroga només feia referència al 
compromís de viatgers del període 2002 – 2006, per la qual cosa calia establir el 
compromís per al període de pròrroga 2007 – 2011, i que les modificacions intro-
duïdes com a millores de servei i modificació del sistema d’incentius i penalitzacions 
establia unes condicions més exigents respecte a l’operador que el contracte inicial, 
per la qual cosa s’entén que s’efectuaven d’acord amb l’interès públic. 
 
A més, això era possible perquè els Plecs de condicions del projecte així ho 
preveien: 
 
En el punt 3 de l’apartat 8 del plec de condicions econòmiques del projecte úni-
cament es demanava l’objectiu de viatgers de pagament per al període 2002-2006 

 
“3. Estimació de la demanda prevista (viatgers de pagament i viatgers 
totals) per al servei proposat. Objectiu de viatgers de pagament per al 
període 2002 - 2006. Justificació tècnica.” 

 
mentre que la concessió de la pròrroga depenia, entre d’altres coses, de la proposta 
de compromís de viatgers que efectués l’empresa en el moment de la sol·licitud de la 
pròrroga i de l’acceptació dels nous requeriments de qualitat que fixés l’EMT per al 
període de la pròrroga, tal com preveia l’apartat 1.1 del plec de condicions eco-
nòmiques  
 

 “La pròrroga del contracte haurà de ser sol·licitada per l’empresa ope-
radora a l’E.M.T. amb una antelació mínima de dotze (12) mesos respecte a 
l’acabament del primer període contractual.  
 
En aquesta sol·licitud l’empresa operadora haurà de formular el seu com-
promís de viatgers de pagament per a la fase de pròrroga. 
 
L’E.M.T decidirà concedir o denegar la pròrroga després d’analitzar els 
punts següents: 
... 
➢ la proposta de compromís de viatgers de pagament per al període de 
la pròrroga. 
➢ l’acceptació per part de l’operador dels nous requeriments de qualitat 
(es revisarien en funció dels resultats del primer període) que fixi l’E.M.T. 
per al període de pròrroga.” 
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Per tant no es considera correcta la següent afirmació efectuada en el primer 
paràgraf de la pàg. 79 del projecte d’informe: 

“Es considera que una modificació del sistema d’incentius i penalitzacions, 
aprofitant el contracte de pròrroga, no respon a l’interès públic del servei 
sinó, més aviat, a l’interès de les parts contractants.” 

 
ja que entrava dins de les previsions dels plecs de condicions, a més de ser més 
exigent que en el contracte inicial. 
 

21.3. 
 
En relació a l’Expedient 289/05 de creació de tres noves línies d’autobús al Prat de 
Llobregat, a la pàg. 80 del Projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes s’apunta 
que  
 

Es considera que la contractació d’aquestes noves línies es podia haver efec-
tuat mitjançant una nova licitació, de forma totalment separada del contracte 
de Rosanbús. 

 
Cal tenir en compte que la proposta de recorreguts de les noves línies urbanes al 
Prat coincideix notablement amb l’itinerari existent de la línia L10 entre El Prat de 
Llobregat i Sant Just Desvern, línia que pertany servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a l’Hospitalet de Llobregat i altres municipis. Sobre un total de 41 
parades de la línia L10, 34 parades han quedat afectades per la proximitat amb els 
nous recorreguts de l’autobús urbà, tal i com s’observa en el plànol següent: 
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En aquest sentit, l’informe de l’empresa Rosanbús de data 14 de febrer de 2006, ja 
esmentava els trams comuns entre la línia L10 i les noves línies urbanes. Com a 
conseqüència d’això, en aquest mateix informe, ja es realitzava un càlcul que 
estimava que una part de les validacions de la línia L10 passaria a les noves línies 
urbanes, en virtut de la superposició d’itineraris i parades.  
 
Per tot això, es considera justificat que les noves línies d’autobús al Prat de Llobregat 
formin part del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a l’Hospitalet de 
Llobregat i altres municipis, juntament amb la línia L10 que ja existia prèviament.  
 

21.4. 
 
En el segon paràgraf de la pàg. 81, en relació a l’expedient 391/06, de revisió de 
condicions econòmiques del servei, es cita: 
 

L’increment del preu/hora de personal a causa de la introducció del Plus de 
descans distribuït per part de Rosanbús, SL no entra dins de les modificacions 
permeses pel punt 6.2 del Plec de condicions econòmiques, per ser un incre-
ment addicional als pactats en el conveni sectorial provincial. 

 
La modificació del cost de personal de conducció que es va aprovar en aquest expe-
dient estava sustentada en el propi plec de condicions econòmiques del projecte de 
servei.  
 
Així, l’apartat 6 d’aquest plec estableix que  
 

“Amb independència que determinades condicions econòmiques del con-
tracte puguin ser revisades quan es produeixin circumstàncies que, de 
manera objectiva i justificada, així ho facin necessari, es preveu les situa-
cions següents:” 

 
i també l’apartat 6.2 del mateix plec detalla: 
 

“Els costos d’operació, en el seu conjunt, podran ser objecte de revisió 
(convenientment justificada) quan, d’acord amb l’E.M.T., es modifiqui el vo-
lum d’oferta del servei, en termes d’hores útils, en quantia superior a ± 10 
%.” 

 
Entenem que, tal com es justifica en l’informe tècnic que consta a l’expedient, la 
modificació estava emparada pel propi plec ja que es donava la circumstància que el 
servei s’havia modificat en una quantia superior al 10%, i es justificava la circums-
tància objectiva que motivava la modificació del cost de personal de conducció, que 
no era una altra que la reorganització dels torns de treball per optimitzar l’explotació 
després de l’increment de servei que s’havia produït instat per l’EMT, reorganització 
que repercutia positivament en la regularitat del servei i per tant en la qualitat de 
servei que rebia el ciutadà.  
 

21.5. 
 
En el tercer paràgraf de la pàg. 81, en relació a l’expedient 391/06, de revisió de 
condicions econòmiques del servei, es cita: 
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Per altra banda, els increments dels costos de manteniment i reparació i de les 
assegurances, no es deuen a l’increment de serveis sol·licitat per l’EMT i, per 
tant, no es poden considerar dins els supòsits que estableix l’article 163.2 del 
TRLCAP que obliga a l’administració a restablir l’equilibri econòmic del mo-
ment de l’adjudicació. 
 

 
La modificació dels costos de manteniment i reparació i de les assegurances que es 
va aprovar en aquest expedient estava sustentada en el propi plec de condicions 
econòmiques del projecte de servei.  
 
Així, l’apartat 6 d’aquest plec estableix que  
 

“Amb independència que determinades condicions econòmiques del con-
tracte puguin ser revisades quan es produeixin circumstàncies que, de 
manera objectiva i justificada, així ho facin necessari, es preveu les situa-
cions següents:” 

 
i també l’apartat 6.2 del mateix plec detalla: 
 

“Els costos d’operació, en el seu conjunt, podran ser objecte de revisió 
(convenientment justificada) quan, d’acord amb l’E.M.T., es modifiqui el 
volum d’oferta del servei, en termes d’hores útils, en quantia superior a ± 
10

 
%. 

 
..... 
 
De manera parcial, atesa la constant evolució de la tecnologia dels 
vehicles, es podrà revisar cada quatre anys, prèvia justificació per l’em-
presa operadora, el cost unitari de manteniment dels vehicles i el seu 
consum de combustible.” 

 
Entenem que, tal com es justifica en l’informe tècnic que consta a l’expedient, les 
modificacions estaven emparades pel propi plec ja que es donava la circumstància 
que el servei s’havia modificat en una quantia superior al 10%, es justificaven les 
circumstàncies objectives que motivaven la modificació del cost d’assegurances i es 
feia una descripció detallada de tots els canvis tecnològics experimentats en la flota 
d’autobusos com a conseqüència del procés d’ampliació i renovació de la flota que 
motivaven la modificació del cost de manteniment i reparació. 
 

21.6. 
 
En relació a l’afirmació continguda en l’apartat 3.c), pàg. 81, de que  
 

3.c) Liquidació de l’aportació al dèficit del servei de l’exercici 2008 
 
L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no s’han 
pogut validar els quilòmetres i hores útils aplicats en la liquidació del dèficit del 
servei de l’exercici 2008. 

 
remetem a l’argumentació donada en l’al·legació 1. 
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Al·legació 22 
 
Apartat 2.5.3.2. 4) Concessió U-2 del servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera entre Barcelona i St. Boi de Llobregat pàg. 81 a 83.  
 
22.1 
 
1. A l’apartat 4) del punt 2.5.3.2 de l’informe de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya s’analitza la concessió unificada U-2 del servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat, que 
explota l’empresa Oliveras SL. En termes generals l’exposició dels antecedents 
que formula l’Informe de la Sindicatura s’ajusta a allò que consta a l’expedient. 

 
2. En tot cas, és essencial remarcar que el 4 de gener de 2007 l’empresa Oliveras, 

SL va presentar la instància registrada amb el núm. 27 del Registre d’Entrades, 
en la que, en síntesi i després de formular els raonaments escaients, es 
demanava a l’EMT que es donés per assabentada que el termini de vigència de 
la concessió “Unificació U-2” era fins el 24 d’abril de 2082, és a dir, 99 anys des 
del dia de l’atorgament, que va ser el 24 d’abril de 1983. 

 
3. Aquesta petició de l’empresa es fonamentava en l’informe jurídic annex a la seva 

instància, que figura als fulls 5 al 42 de l’expedient administratiu. 
 

4. Davant aquesta petició, la Secretaria de l’Entitat va emetre l’informe de 19 de 
gener de 2007, que figura a l’expedient, en el que, en síntesi i després dels rao-
naments que es van considerar avinents al cas, es concloïa que la concessió 
acabava el 12 de desembre de 2007, el que va ser ratificat per acord del Ple del 
Consell Metropolità de l’EMT del 8 de març de 2007. 

 
5. Contra aquest acord l’Empresa Oliveras SL va presentar recurs de reposició el 18 

d’abril de 2007, en el que insistia, en els raonaments jurídics fonamentats, en que 
la concessió era vigent fins el 14 d’abril de 2082, el que va portar a l’estimació 
parcial d’aquest recurs per acord del Ple del Consell Metropolità de 10 de maig 
de 2007, en el sentit d’esmenar una errada anterior i de determinar que la 
vigència acabava el 18 de gener de 2008. 

 
6. L’11 de novembre de 2008, l’empresa va presentar nou escrit en el que, insistint 

en els seus arguments sobre la vigència de la concessió fins l’any 2082, accep-
tava i proposava una pròrroga fins el 31 de desembre de 2017 per a resoldre 
definitivament aquesta qüestió, proposta que es fonamentava en un projecte de 
compromisos diversos i d’actuacions per a la millora del servei. 

 
7. Per acord del Ple del Consell Metropolità de 4 de juny de 2009, l’EMT va aprovar 

el Pla d’Innovació i Millora de la Qualitat a la xarxa del servei que prestava 
Oliveras SL, amb la pròrroga fins el 2017, segons s’incorporava a l’esmentat Pla a 
petició raonada de l’empresa. 

 
8. A l’informe que figura als fulls 147 a 150 de l’expedient es justifica en dret aquest 

acord. En síntesi, els raonaments per a justificar la pròrroga i l’aprovació del Pla 
que la justifica són: 

 
a) La base del càlcul de la data de referència de la vigència de la concessió U-

2 fins el 18 de gener de 2008, que ha mantingut aquesta Entitat, és l’apli-
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cació de la Disposició Transitòria primera de la Llei 12/1987, de 28 de maig, 
la qual, encara que es referia literalment tant sols a les concessions ator-
gades per la Generalitat, s’entenia que també eren extensives a totes les 
administracions amb competència sobre transport públic. 

b) Per tal de donar resposta a la situació de durada indefinida de determinades 
concessions de gestió dels serveis de transport públic, la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el Decret 128/2003, de 13 de maig, que autoritzava 
una revisió i ampliació del termini concessional fins un màxim de 25 anys, 
sempre que es presentés per l’empresa i s’aprovés per la Generalitat un Pla 
d’innovació i millora de la qualitat del servei. 

c) Aquest Decret de la Generalitat no era aplicable directament a les conces-
sions d’aquesta Entitat Metropolitana del Transport, tal i com ja es recollia a 
l’informe de la Secretaria General de l’EMT de 3 de març de 2009, que figura 
als folis 147 a 150 de l’expedient. Tot i això, al mateix informe ja es consi-
derava que, tot i no ser directament aplicable aquest Decret, el seu abast ha 
de seguir el mateix criteri interpretatiu que es va sustentar en els acords del 
Consell Metropolità respecte l’extensió als serveis locals de la Disposició 
transitòria primera de la Llei 12/1987. 

d) Per tant, contràriament al que es manifesta al paràgraf primer del full 82 del 
projecte d’informe de la Sindicatura, l’EMT no va aplicar el Decret 128/2003, 
si no que va atendre els seus principis i criteris, per tal d’adoptar una solució 
simètrica a l’aplicada per la Generalitat de Catalunya en idèntica situació. 
Era evident que, mitjançant aquesta solució idèntica, l’EMT no aplicava 
directament el Decret 128/2003, entre d’altres coses per que els terminis 
que preveia ja havien acabat. El que es va fer va ser aprovar pel màxim 
òrgan de govern aplicar a aquesta situació d’indefinició legal i de pugna 
jurídica la mateixa solució impulsada per la Generalitat, és a dir, l’ator-
gament d’una pròrroga que definís de forma definitiva i pactada el termini de 
la concessió, condicionada a l’aplicació d’un Pla de Millora i Innovació de la 
Qualitat del servei. 

e) És evident que aquesta solució significava una determinació pactada de la 
data de finalització de la concessió, que el particular fixava en l’any 2082, 
data que l’EMT no acceptava i que comportava el procés litigiós esmentat 
als apartats anteriors. 

 
9. Per tot això, cal insistir que, contràriament al que es manifesta al projecte d’In-

forme de la Sindicatura (pàgina 82), l’EMT no va aplicar directament el Decret 
128/2003, de 13 de maig, de la Generalitat, quins terminis ja havien acabat i qui-
na ordenació es referia exclusivament als serveis de transport de la Generalitat, si 
no que l’EMT va aprovar aplicar a aquesta situació idèntica a la del repetit Decret 
una ordenació regulada pel propi Consell Metropolità per analogia amb el Decret, 
el que significava: 

 
a) Fixar de forma definitiva i indubtable tant per a l’Administració com pel parti-

cular una data final de la vigència de la Concessió U-2, evitant els elements 
de litigiositat i d’inseguretat jurídica plantejats a l’expedient. 

b) Obtenir de l’empresa un pla de millora de la qualitat del servei a aplicar 
durant els anys que restaven de la concessió, amb l’objectiu d’assolir que 
aquesta “pròrroga” no anés en detriment o perjudici d’aquesta qualitat. 
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10. En definitiva, el projecte d’Informe de la Sindicatura no s’ajusta en aquest punt 
als antecedents esmentats que figuren a la documentació facilitada, ni estem 
davant una regulació pròpia d’una pròrroga ordinària del servei. Es tracta d’a-
plicar a aquesta situació d’inseguretat jurídica una solució idèntica a la contin-
guda al Decret de la Generalitat, solució que, per cert, va significar la modificació 
del seu contingut i va comportar la no convocatòria de noves licitacions que ha-
vien de garantir el compliment dels principis de publicitat i concurrència. És 
evident que amb el Decret del 2003 la Generalitat va prioritzar els principis de 
seguretat jurídica i de continuïtat i millora del servei públic sense interrupcions, el 
que també ha fet en aquest cas l’EMT. 

 
11. Al darrer paràgraf de l’apartat 4 (pàgina 82 del projecte d’Informe) manifesta la 

Sindicatura que es podia fer la pròrroga d’acord amb la Disposició addicional 1ª i 
amb l’article 16 de la Llei 12/1987, que regula el transport de viatgers per carre-
tera mitjançant vehicles a motor, però no es podia supeditar a la realització d’un 
Pla de millores. Aquesta afirmació és del tot qüestionable des del punt de vista 
jurídic, ja que, si s’accepta que el contracte pot ser prorrogat sense cap condició 
ni variacions en les prestacions, més s’ha d’acceptar que aquesta pròrroga vagi 
acompanyada d’una modificació de les prestacions del contractista acceptades 
voluntàriament per aquest, el que, en definitiva, repercuteix en la millora del 
servei durant el temps de la pròrroga. Efectivament, tant l’article 74 del Decret 
923/1965, del text articulat de la Llei de Contractes de l’Estat, com l’article 164 de 
la Llei 13/1995, de contractes de les Administracions Públiques, com l’actual 
article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
admeten les pròrrogues dels contractes acompanyades de mesures de modifi-
cació del contingut de les prestacions basades en raons d’interès públic.  

 

22.2. 
 
En el primer paràgraf de la pàgina 83 s’escriu: 

 
A causa de l’antiguitat de la concessió ini-

cial, exercici 1983, i de les múltiples modificacions del contracte durant els 
vint-i-cinc anys de durada, no s’ha verificat si aquest import pagat s’ajusta a 
les dades del contracte inicial més les posteriors modificacions. 

 
Si entenem que, d’acord amb els arguments recollits en el punt 22.1 de la present 
al·legació, la concessió de la pròrroga era legal, la comprovació de la liquidació de 
l’exercici 2008 s’havia de fer en funció de les clàusules contractuals recollides en la 
formalització de la dita pròrroga. 
 

22.3. 
 
En relació a l’afirmació continguda en la pàg. 83 de que  
 

L’EMT no conserva les dades d’hores i quilòmetres, per la qual cosa no s’han 
pogut validar els quilòmetres i hores útils aplicats en la liquidació del dèficit del 
servei de l’exercici 2008. 

remetem novament a l’al·legació 1. 
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Al·legació 23 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 2, pàg. 86 
 
El projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes observa que l’RLT: 
 

a) No descriu les característiques essencials del lloc, entre elles la forma de 
provisió, ni les funcions atribuïdes 

b) No inclou el personal eventual al servei de l’EMT. 

c) Inclou el complement específic màxim dels diferents llocs, quan en la pràctica 
són diversos per a cada nivell, de manera que l’import percebut pel personal 
no s’ajusta al que indica l’RLT. 

d) No es té evidència de l’exposició al públic de l’RLT. 

e) La plantilla de personal no s’ha publicat al BOP ni al DOGC. 
 
En relació amb aquestes observacions es formulen les al·legacions següents: 
 

a) L’RLT conté una sèrie de característiques essencials dels llocs de treball: de-
nominació lloc; grup; nivell; complement específic; règim Jurídic; número d’e-
fectius; ocupació. En l’expedient administratiu s’incorpora la fitxa de descripció 
de cada lloc, on consten: codi del lloc; identificació (àrea, denominació lloc i 
tipologia de lloc de comandament, base o singular; dedicació horària; funcions 
genèriques del lloc i enumeració de les funcions; condicions de treball; requi-
sits del lloc (titulació i altres); i mèrits rellevants per a la provisió. Entenem que 
aquest contingut s’ajusta a les previsions legals, si es té present que l’instru-
ment aprovat està a mig camí entre un catàleg de llocs de treball i una RLT 
completa. Pel que fa al sistema de provisió, l’EMT aplica els sistemes ordinaris 
de provisió -concurs i lliure designació-, d’acord amb el que estableix la legis-
lació de funció pública vigent pels llocs adscrits a funcionaris públics. 

b) Les places de personal eventual constaven a la plantilla de personal aprovada 
i publicitada en el BOP i el taulell d’anuncis juntament amb el pressupost de 
l’any 2008. Els llocs de treball d’aquest tipus de personal no figuraven a l’RLT 
de l’any 2008, però ja s’ha procedit a la seva inclusió durant l’any 2010. 

c) El complement específic que figura a l’RLT és el corresponent a cada lloc de 
treball i és el mateix que percep l’empleat que l’ocupa. A més, es dóna la 
circumstància que la quantia del complement específic és la mateixa per a tots 
els llocs amb el mateix grup/subgrup de titulació i nivell, com es comprova 
amb major detall en les taules salarials de 2008 que formaven part de l’expe-
dient d’aprovació del pressupost i la plantilla. 

d) Pel que fa a l’exposició al públic de l’RLT, es va elevar l’expedient i la proposta 
corresponent a l’òrgan competent (Consell Metropolità) per a la seva apro-
vació; la proposta d’aprovació es va incloure a l’ordre del dia de la sessió del 
dia 18/12/2008 amb el temps reglamentari suficient per a la consulta o revisió. 

e) En el BOP del dia 10 de novembre de 2007 es va publicar l’anunci de l’apro-
vació inicial del pressupost 2008 de l’entitat, integrat pel pressupost i la 
plantilla de personal i en el BOP del dia 22 de desembre de 2007 es va 
publicar el de l’aprovació definitiva. 
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Al·legació 24 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 3, pàg. 87 
 
En l’exercici 2008 fou creat i nomenat el càrrec eventual de Director de Serveis de 
Gestió, Organització i Planificació, respecte al qual el projecte d’informe de la 
Sindicatura observa que: 
 

a) El nomenament es va fer per Decret de Presidència quan l’òrgan competent 
era el Ple o òrgan màxim de l’entitat local, segons l’art. 9 del Decret 214/1990. 

b) Aquest lloc no existia en la plantilla de personal del 2008 i no hi ha cap acord 
d’aprovació de la seva retribució, cosa que suposa vulnerar l’art. 304.1 del 
Decret legislatiu 2/2003. 

 
En relació amb aquestes observacions es formulen les al·legacions següents: 
 

a) Segons l’art. 306 del Decret legislatiu 2/2003, el personal eventual que ocupa 
llocs de personal directiu, és nomenat pel Ple o òrgan màxim de l’entitat a 
proposta del President. El nomenament es va produir per Decret de Presi-
dència de 16 d’abril de 2008 amb efectes del dia 16 de juny de 2008 i, previ 
informe favorable de la Comissió Informativa, en va restar assabentat el Con-
sell Metropolità en la sessió de 8 de maig de 2008, amb anterioritat a la pressa 
de possessió que es va produir en la data establerta en el Decret de nomena-
ment, el dia 16 de juny de 2008. En resum, el Consell Metropolità, òrgan com-
petent per al nomenament del personal eventual de caràcter directiu, va co-
nèixer i va ratificar el nomenament amb anterioritat a la seva efectivitat. La 
intervenció del secretari en els dos actes esmentats i el sotmetiment del 
Decret al coneixement i l’acord del Consell Metropolità posen de manifest el 
convenciment de què el procediment es va dur a terme seguint totes les 
previsions legals. 

b) El lloc de Director de Serveis de Gestió, Organització i Planificació es fruit 
d’una reestructuració administrativa i no va suposar un increment dels llocs de 
personal eventual, de manera que tenia dotació pressupostària suficient. Es va 
informar d’aquesta reestructuració a la Comissió de Relació de llocs de treball 
de data 19/6/2008. La retribució d’aquest lloc és la corresponent al personal 
eventual amb lloc de Director, aprovada pel Consell Metropolità a l’inici del 
mandat i incrementada un 2% per a l’any 2008, en compliment del que 
estableix l’art. 304.1 del Decret legislatiu 2/2003. 

 
 
Al·legació 25 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 4, pàg. 87 
 
Segons el projecte d’informe de la Sindicatura, les retribucions del personal eventual 
d’assessorament es van incrementar un 9% i les del personal eventual directiu un 
12%. 
 
En relació amb aquesta observació cal posar de manifest que les retribucions del 
personal eventual, tant en llocs de confiança o assessorament com en llocs directius, 
corresponents a l’any 2008 es van incrementar un 2% tal i com es fa constar en el 
document (pàg. 101 expedient) que forma part de l’expedient d’aprovació del Pres-
supost i Plantilla. 
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Al·legació 26 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 5, pàg. 87 
 
El projecte d’informe observa que l’Acord de condicions de treball pel personal 
funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral de l’EMT pels exercicis 2007-
2011 presenta les incidències següents: 

 
a) Les pagues extraordinàries satisfetes al personal inclouen el total de 

retribucions bàsiques i complementàries, contravenint l’art. 22 LPGE 2008. 

b) La redacció de l’art. 7.10 de l’Acord de condicions de treball no s’ajusta a l’art. 
27.1 del Decret 214/1990. 

c) La jornada de treball del personal és inferior a la legalment prevista, mentre 
que el número de dies d’assumptes personals supera el màxim legal. 

d) L’art. 13 estableix permisos retribuïts per antiguitat no contemplats en la legis-
lació vigent. 

 
Respecte a les observacions manifestades s’al·lega el següent: 
 

a) Les pagues extraordinàries de l’any 2008 incorporaven la totalitat del com-
plement específic perquè s’entenia que s’ajustava a la legislació vigent. 
Concretament, l’art. 22.Tres de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2008, després d’autoritzar un increment 
addicional del total de retribucions dels funcionaris i de la massa salarial del 
personal laboral de l’1% establia que: “Estos aumentos retributivos se aplica-
rán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuer-
dos previamente firmados por las diferentes Administraciones Públicas en el 
marco de sus competencias”. Paràgraf que responia precisament a la voluntat 
del legislador de permetre mantenir les pagues íntegres en aquelles adminis-
tracions públiques en què es venia fent amb anterioritat i que, per aquest 
motiu, ja ha desaparegut de la LPGE actual. 

b) Hem de posar de relleu que l’art. 7.10 de l’Acord de condicions de treball 
preveu la revisió amb caràcter facultatiu i amb respecte al que establís la regu-
lació estatal sobre retribucions. Al negociar l’Acord, en cap moment es va 
plantejar la possibilitat de revisar el complement específic dels llocs de treball 
com una aplicació de les circumstàncies previstes en l’art. 27.1 del Decret 
214/1990 per a la determinació singular del complement específic de cada 
lloc, sinó com una adequació de la corba retributiva de referència com indi-
catiu de la política retributiva de l’EMT. En qualsevol cas aquesta possibilitat 
no s’ha fet efectiva i s’ha evitat així la confrontació amb la legislació sobre 
retribucions i el seu increment. 

c) La jornada de treball s’ha d’aprovar per cada administració pública, més 
encara a partir de l’aprovació de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic; cosa que es reconeix jurisprudencialment. Pel que fa als dies d’as-
sumptes personals, entenem que l’EBEP estableix el dret dels funcionaris a 
uns permisos; dret que no pot ser minorat però si millorat en cada entitat local 
en particular. 

d) Pel que fa als permisos per antiguitat, l’EMT ha aplicat allò establert en l’acord 
de condicions de treball vigent. Entenem que les previsions de l’acord en 
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aquest punt es poden considerar adequades a l’ordenament legal vigent, ja 
que la LEBEP és posterior a la signatura de l’acord; a més, estaríem davant 
d’un dret que s’ha de concretar i es pot millorar en cada entitat local. 

 
 
Al·legació 27 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 6, pàg. 88 
 
Al projecte d’informe es manifesta que les declaracions d’interessos haurien de ser 
publicades, almenys, una vegada l’any, d’acord amb l’article 75 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, cosa que l’EMT no ha fet. 

L’article esmentat de la Llei 7/1985 estableix que “les declaracions anuals de béns i 
activitats seran publicades amb caràcter anual i, en tot cas, en el moment de 
finalització del mandat, en els termes que fixi l’Estatut municipal.” 
 
La redacció literalment contradictòria i incongruent d’aquest article determina, se-
gons sembla, que la publicació s’ha de fer en tot cas abans de la finalització del 
mandat, el que exclou l’obligatorietat de la publicació anual, que d’altra banda, no té 
cap sentit si la declaració no ha tingut esmenes. 
 
En darrer terme, l’article remet la publicació als “termes que fixi l’estatut municipal” i 
aquest aspecte no ha estat desenvolupat per cap norma estatutària o reglamentària 
posterior, de manera que aquesta és una obligació sense contingut que precisa per a 
la seva efectivitat un desenvolupament normatiu fins ara inexistent. 
 
La legislació municipal i de règim local de Catalunya no preveu la necessitat d’a-
questa publicació a l’article 163 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 
Al·legació 28 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 7, pàg. 88 
 
Segons el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes: 
 

a) L’any 2008 hi havia nou llocs de personal eventual –sis d’assessorament 
especial i tres de caràcter directiu- no inclosos en l’RLT. 

b) Hi havia un assessor especial de la Gerència com a personal eventual, amb 
una remuneració de 25.850,58 €, sense formar part de l’RLT ni de la plantilla 
de personal. 

 
En relació amb les observacions anteriors s’al·lega: 
 

a) Com s’ha dit anteriorment, en l’RLT no hi constaven els llocs de treball de 
personal eventual, donat que l’instrument elaborat i aprovat no era una RLT 
completa, sinó un instrument a mig camí entre un catàleg i una relació de llocs 
de treball. A partir de l’any 2010 s’ha procedit a incorporar aquests llocs a 
l’RLT. Tots els llocs de personal eventual tenien la dotació pressupostària cor-
responent, segons consta en el document Certificat. 

b) Respecte aquest apartat i segons consta a la documentació de l’expedient 
corresponent, no és un assessor especial de Gerència. Es tracta d’un càrrec 
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electe que s’incorpora al règim de dedicació parcial d’acord amb el que re-
gula la normativa corresponent i en base a les especificacions que consten a 
l’informe de la Secretaria General.  

 
 
Al·legació 29 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Personal, punt 8, pàg. 88 
 
El projecte d’informe observa que el complement de productivitat no s’ajusta al que 
estableixen els arts. 171 i 172 del Decret 214/1990. 
 
En relació amb aquesta observació cal al·legar que el complement de productivitat 
es retribueix d’acord amb allò establert en l’art. 7.3 de l’Acord de condicions de tre-
ball. En aplicació d’aquest, el complement té dos components: 
 

a) Un component en funció del compliment efectiu de la jornada i l’horari per part 
de cada empleat, de meritació mensual segons el compliment d’aquests 
factors. Aquests factors d’assistència i puntualitat tenen el caràcter objectiu 
requerit per l’art. 172.1 del Decret 214/1990 i han estat reconeguts jurispruden-
cialment com a paràmetres per a quantificar el complement de productivitat, si 
bé no amb caràcter exclusiu, entenent que tenen relació directa i són indi-
catius del rendiment dels empleats. 

b) Un segon component retribueix l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i 
l’interès o iniciativa de cada empleat, i es fa efectiva sempre que no hi hagi un 
informe desfavorable del responsable de la unitat d’adscripció de l’empleat. 

 
Així doncs, la quantia satisfeta a cada empleat per cada un dels components es-
mentats és la que es dedueix dels criteris establerts en l’art. 7.3 de l’Acord de con-
dicions de treball vigent. 
 
 
Al·legació 30 
 
Apartat 3.1.2 Observacions de legalitat. Contractació administrativa. Contractació ini-
cial, punt 12, pàg. 89 
 
L’informe d’auditoria en relació als criteris de valoració fixats als plecs posa de ma-
nifest una manca de concreció de quins aspectes o consideracions ha de seguir la 
mesa de contractació per atorgar la puntuació a les ofertes dels licitadors, afirmant 
que això suposa una infracció al principi d’objectivitat en la contractació adminis-
trativa.  
 
Els plecs examinats, de conformitat amb l’article 86 del Text Refós de la LCAP, la rú-
brica del qual és: “criterios para la adjudicación del concurso”, estableixen els criteris 
objectius que serviran de base per a l’adjudicació per ordre decreixent d’importància 
i la ponderació atribuïda a cada un, és a dir, la puntuació màxima que es pot obtenir 
per cada criteri. 
 
La norma aplicable a aquests contractes res diu en relació a aquesta mancança 
expressada per l’auditoria. No estableix la LCAP que els plecs hagin d’incloure els 
aspectes i consideracions que la mesa de contractació tindrà en compte perquè una 
oferta obtingui la màxima puntuació. Per contra, en el seu article 88, quan parla de 
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l’adjudicació dels contractes sí que estableix que la mesa, al elevar la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació, ho farà mitjançant acta que recollirà en tot 
cas la ponderació dels criteris indicats als plecs de clàusules administratives par-
ticulars. En conseqüència, serà la mesa la que, prèviament a la proposta d’adju-
dicació, explicarà i justificarà la seva valoració i la ponderació que ha fet dels criteris 
fixats als plecs. En cap cas la LCAP estableix al seu articulat que els plecs han de 
contenir els criteris objectius que s’han de seguir per obtenir la puntuació concreta 
de cada oferta, tret dels criteris la puntuació dels quals s’obtingui en aplicació d’una 
fórmula. En aquests casos la fórmula s’inclourà als plecs. Per a la resta de casos, el 
plec no ha d’explicitar els criteris de ponderació que la mesa seguirà per valorar les 
ofertes en el seu conjunt i que, d’acord amb la normativa aplicable als contractes 
auditats, els aspectes tècnics i els aspectes econòmics de les ofertes es valoraven 
de forma conjunta i no de forma separada com en l’actualitat. 
 
De tot allò expressat anteriorment cal entendre que, si es compleixen les premisses 
següents: 
 

■ els plecs fixen els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació i la 
puntuació màxima que s’atribueix a cada un d’aquests, i 

■ els criteris que s’hagin de valorar mitjançant fórmula matemàtica, aquesta 
s’inclou als mateixos plecs 

■ i l’informe de valoració i proposta d’adjudicació de la mesa de contractació 
recull i justifica la ponderació d’aquests criteris 

 
s’està complint amb els articles 85 i 88 de la LCAP i no suposa una vulneració del 
principi d’objectivitat en la contractació administrativa. És la mesa de contractació la 
que té l’obligació d’actuar sota aquest principi al aplicar els criteris objectius fixats als 
plecs per valorar les ofertes. 
 
 
Al·legació 31 
 
Apartat 3.1.2 Observacions de legalitat. Contractació administrativa. Contractació ini-
cial, punt 13, pàg. 89 
 

1. En quant a que els plecs no estableixen l’import de licitació, l’article 85 de la 
LCAP al establir els supòsits d’aplicació del concurs en el seu apartat a) 
determina que s’adjudicaran mitjançant concurs aquells contractes el 
pressupost dels quals no s’hagin pogut establir prèviament per l’Adminis-
tració i hagin de ser presentats pels licitadors. L’article 67.2 LCAP, que re-
gula l’expedient de contractació, estableix que a l’expedient s’incorporarà 
l’aprovació de la despesa, excepte el supòsit previst a l’article 85 a) es-
mentat anteriorment. En aquest mateix sentit, l’article 69 de la LCAP estableix 
que, juntament a l’aprovació de l’expedient de contractació, la mateixa reso-
lució comprendrà l’aprovació de la despesa, excepte en el supòsit previst a 
l’article 85 a), és a dir, que no s’hagi pogut fixar el pressupost prèviament. 

En conseqüència, la llei contempla la possibilitat de licitar l’adjudicació de 
contractes sense establir un tipus de licitació en els supòsits que l’admi-
nistració no hagi pogut establir prèviament el pressupost, la qual cosa es 
justifica i aquesta justificació s’incorpora a l’expedient. En aquests casos la 
norma estableix que la forma d’adjudicació serà mitjançant concurs. 
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2. La possibilitat de pròrroga no figura als anuncis de licitació: 
 
A més del que ha estat exposat a l’al·legació 20.1, es pot afegir: 
 
La regulació de la pròrroga i el seu termini figura als plecs que han estat a 
disposició de tots els interessats. En conseqüència, no existeix cap vulne-
ració dels principis d’igualtat i concurrència. A més a més, encara que 
aquest extrem no consti expressament, a tots els anuncis figura una remissió 
als plecs per obtenir més informació de la que al propi anunci es fa constar. 
 

 
Al·legació 32 
 
Apartat 3.1.2 Observacions de legalitat. Contractació administrativa. Execució dels 
contractes i pròrrogues. Punt 14, pàg. 90, 91 i 92 
 
En aquest apartat, la Sindicatura formula tot un seguit d’observacions sobre la base 
de considerar que s’han produït modificacions o pròrrogues que pel seu caràcter 
essencial o substancial exigien noves licitacions.  
 
Ara bé, des del nostre punt de vista no es produeixen aquests suposats defectes ja 
que: 
 
i) el contracte de gestió de serveis públics té unes singularitats especials que el 
distingeixen de la resta de contractes administratius típics (obres, subministraments o 
serveis): llarga durada, submissió a la anomenada clàusula de progrés, principi d’a-
daptabilitat i mutabilitat, relació d’especial intensitat amb el contractista com a 
col·laborador de l’administració, etc. Aquestes peculiaritats fan que els criteris a apli-
car per a les modificacions d’aquesta tipologia contractual hagin de tenir un major 
grau de flexibilitat que en els altres contractes i sense que sigui admissible efectuar 
una interpretació restrictiva de les normes relatives a les modificacions contractuals.  
 
La importància del ius variandi, els principis de continuïtat i adaptabilitat, propis del 
règim jurídic del servei públic de transport de viatgers a prestar, permeten que 
l’administració pugui modificar les condicions de prestació fixades contractualment 
en la forma i mesura que siguin necessàries segons les circumstàncies del moment i 
l’evolució de les necessitats de transport de la població. 
 
ii) a banda de la legislació de contractes cal tenir també en compte la normativa de 
transports -legislació especial sobre la matèria- que atorga amplia discrecionalitat i 
contempla un ampli ventall de circumstancies per a la modificació dels contractes de 
gestió indirecta (art. 18 de la Llei catalana 12/1987 i especialment els arts. 57 a 63 del 
Decret 319/1990 pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, en relació amb 
allò establert als articles 6 i 8 del Decret) 
 
En aquesta normativa es contempla que les modificacions poden ser d’ofici, a 
instancia del contractista o fins i tot dels usuaris, i que es poden efectuar tant les pre-
vistes als plecs com també ampliar, reduir i substituir els tràfics o itineraris que siguin 
necessaris o convenients per una millor prestació del servei, respectant sempre 
l’equilibri econòmic de la concessió. 
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iii) també cal tenir present que segons allò previst als articles 229, 235, 238 i 248 a) 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) -aquest darrer també d’aplicació als 
contractes de gestió interessada conforme estableix l’article 269 del ROAS-, l’admi-
nistració pública pot ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic 
exigeix i, entre d’altres, la variació de la qualitat, quantitat, temps o lloc de les pres-
tacions en què consisteix el servei i l’alteració de la retribució del concessionari, així 
com que en cas d’extinció del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins 
que un altre és faci càrrec de la seva gestió, per garantir-ne la continuïtat.  
 
iv) Les modificacions en els contractes de gestió de serveis públics (en el marc del 
RDL 2/2000) són possibles sempre que vagin destinades a cobrir necessitats d’in-
terès públic; que responguin a noves necessitats, a causes previstes als plecs o a 
causes imprevistes; que es justifiqui la seva necessitat en el expedient i que no 
afectin a les condicions essencials del contracte. 
 
En conseqüència resulta important discernir que constitueix una “condició essencial”. 
Com diu la Junta Consultiva de Contratación al seu Informe 43/08, de 28 de juliol, és 
un concepte jurídic indeterminat que requereix ser avaluat en cada cas, afegint que 
segons el tipus contractual de què es tracti certes condicions poden ser conside-
rades com essencials en un contracte i no ser-ho respecte d’un altre tipus contractual 
diferent. Per això, per determinar si una modificació és essencial o no hauria d’a-
creditar-se que el seu coneixement previ hauria pogut influir en la concurrència 
d’altres licitadors o en les ofertes presentades. Però aquesta, en el nostre cas, és una 
hipòtesi no provada.  
 
v) L’article 202 de la vigent LCSP ens diu que no tindran la consideració de modi-
ficats les ampliacions de l’objecte del contracte que no puguin integrar-se en el 
projecte inicial, la qual cosa implica, a sensu contrari, que aquelles que s’hi poden 
integrar no són modificats.  
 
En el cas de la prestació del servei del transport públic urbà de viatgers de l’EMT 
l’execució de cadascun dels diferents contractes implica la gestió permanent i conti-
nuada d’una xarxa complexa de línies de transport en un àmbit territorial concret, 
dens i altament poblat que està en constant evolució i que ha de donar, dia darrera 
dia, adequada resposta i satisfacció a les necessitats de transport públic dels ciuta-
dans dels municipis metropolitans als quals ha de servir.  
 
Això implica que quan es produeixen modificacions en un contracte (transport de 
viatgers en un àmbit territorial), aquestes han d’integrar-se forçosament en el servei 
tal i com s’està prestant, ja que hauran de conviure harmoniosa, sincronitzada i 
pacíficament amb la densa malla de línies de transport urbà ja preexistents.  

L’aplicació dels estrictes criteris de la Sindicatura sobre la qüestió podria comportar 
que al sí de cadascuna de les xarxes integrals de transport definides a cada con-
tracte, prestessin servei diferents operadors del transport, la qual cosa de ben segur 
comprometria l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat del servei. 
 
En conseqüència, i en referència a l’execució de contractes i pròrrogues, es mani-
festa el següent: 
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a) modificació de la clàusula d’incentius i penalitzacions de la qualitat del servei 
 
S’afirma, en relació a l’expedient de modificació 307/02 que no són d’interès públic, 
ni de restabliment de l’equilibri econòmic del contracte i a més que s’ha fet a 
instància de TUSGSAL. 

Ja hem vist que res impedeix les modificacions a instància del contractista i això no 
vol dir que no siguin d’interès públic. La modificació es va aprovar sobre la base dels 
informes tècnics emesos pels serveis de l’Entitat i la Sindicatura no pot limitar-se a dir 
simplement que segons el seu criteri no hi ha raons d’interès públic sense rebatre el 
raonament dels tècnics i serveis experts i especialitzats de l’EMT. 
 
Pel que fa a la possible vulneració del principi de risc i ventura, s’ha de dir que en 
aquells contractes en que la normativa obliga a l’equilibri financer, i si s’escau, al 
reequilibri, el risc i ventura de l’empresari pràcticament desapareix i resulta inexistent, 
ja que existeix la obligació de l’administració pública titular del servei de compensar 
econòmicament el contractista per raó de les modificacions que s’introdueixin en la 
prestació del servei i que incrementin les despeses o disminueixin els ingressos. 
 

b) modificacions d’itineraris i/o freqüències de línies existents o creació de noves 
línies 

 
Com reconeix la pròpia Sindicatura aquestes modificacions es preveuen als Plecs i ja 
hem dit abans que la normativa específica de transports en general i la dels con-
tractes de gestió interessada en particular permeten una àmplia flexibilitat en matèria 
de modificacions contractuals així com la incorporació progressiva dels canvis que 
siguin adients per a la millor prestació del servei. L’ampliació d’elements quantitatius 
del contracte inicial (per ex. quilòmetres) no permet analitzar el conjunt de les 
successives modificacions com si es tractes d’una modificació única, ja que es 
evident que les modificacions aniran apareixen en funció de l’aparició de les noves 
necessitats o de causes no previstes, existint una àmplia discrecionalitat de l’admi-
nistració limitada només per la justificació de la concurrència de l’interès públic. 
 
El fet que a conseqüència de successives modificacions s’hagi incrementat de forma 
substancial el nombre de quilòmetres no significa que estem davant una modificació 
substancial del contracte si responen a una millora del servei. I en aquest sentit, 
qualsevol millora del servei és d’interès públic, sense que la Sindicatura hagi demos-
trat el contrari. 

És competència de l’EMT garantir la eficiència del servei públic del transport de 
viatgers i això comporta la necessitat d’articular una gestió operativa flexible i eficaç. I 
la experiència demostra que no és possible gestionar eficaçment una xarxa com-
plexa de transport urbà en un àmbit territorial concret (itineraris, freqüències, vehi-
cles, horaris, etc) si en la prestació del servei intervenen simultàniament diferents 
operadors. 
 
Fins i tot el cas de creació de noves línies no podrà ser objecte d’adjudicació sepa-
rada si s’han d’inserir funcionalment en la xarxa territorial de línies preexistent. Només 
seria lògica la licitació separada si tenen autonomia funcional i no generen inter-
ferències a aquesta xarxa i, a més a més, entitat pròpia suficient per a permetre una 
explotació econòmicament independent, circumstàncies que no es donen en els 
casos analitzats.  
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c) contractes prorrogats 
 
Davant l’afirmació de la Sindicatura que en la pròrroga, el contracte s’ha de seguir 
regint per les condicions o clàusules inicials, cal oposar precisament que una de les 
raons per prorrogar és precisament l’existència d’alguna modificació o que és l’ins-
trument utilitzat per recuperar l’equilibri econòmic financer que s’ha vist alterat per 
determinades circumstàncies o per compensar la implementació de determinades 
mesures d’innovació i millora. 
 
Tots els arguments exposats sobre les modificacions del contracte de gestió de 
serveis públics són plenament aplicables a les pròrrogues, amb la única limitació de 
la durada màxima del contracte, pròrrogues incloses. 
 
El propi Consell d’Estat, en alguns dictàmens (4709/98 o 975/2002) ha acceptat que 
la pròrroga contractual pot ser un instrument vàlid per mantenir l’equilibri econòmic 
alterat pel ius variandi. 
 

d) Publicitat de les modificacions 
 
En quant a la publicitat de les modificacions, la normativa de contractació aplicable 
als contractes que ens ocupen no estableix que les modificacions s’hagin de publicar 
als diaris oficials. En conseqüència, no existeix cap irregularitat en aquest sentit ni 
vulneració de la norma.  
 
 
Al·legació 33 
 
Apartat 3.1.2. Observacions de legalitat. Contractació administrativa, punt 15, pàg. 92 
 
Ens remetem a les argumentacions exposades a les al·legacions 19.4, 19.6, 19.7, 
20.3, 20.4, 21.2, 21.4 i 21.5. 
 
 
Al·legació 34 
 
Apartat 3.1.3. Observacions de control intern, punt 2, pàg. 92 
Apartat 3.2.3. Recomanacions de control intern, punt 1, pàg. 96 
 
La inclusió de l’EMT com a assegurada en la pòlissa d’assegurances de respon-
sabilitat civil contractada per la MMAMB (fet reconegut per la Sindicatura) implica la 
seva condició de beneficiaria en cas de sinistre 
 
L’assegurança d’edificis contractada per la MMAMB inclou l’EMT com a assegurada, 
la qual cosa implica la seva condició de beneficiària en cas de sinistre. 
 
 

[Signatura del president de l’Entitat] 
 
 

Barcelona, 23 de febrer de 2011 
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5. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop revisades les al·legacions presentades per l’Entitat Metropolitana del Transport, 
s’accepten les al·legacions 4, 12, 26.d i 34. S’accepten, també, de forma parcial les 
al·legacions 2, 5, 10, 19.4, 25. En darrer lloc, es fan uns comentaris i/o matisacions a les 
al·legacions 1, 10, 19.4, 19.5, 20.1, 20.3, 21.1, 21.2, 21.6, 22.1, 22.3 i 26.b. 
 
A continuació s’expliquen les al·legacions que s’accepten: 
 
• Al·legació 4: s’accepta l’al·legació, perquè els 4,86 M€ corresponen a la liquidació del 

contracte programa corresponent a l’exercici 2007, liquidat en l’exercici 2008. Per 
aquesta raó, no es podia preveure en el pressupost de l’exercici 2008. El que està 
previst en el pressupost definitiu de l’EMT per a l’exercici 2008 correspon al que es 
preveia cobrar per l’exercici 2008 en concepte d’aportació de l’ATM, d’acord amb el 
contracte programa. Tot i que ambdues quanties provenen de l’ATM, estem davant dos 
conceptes diferents: El primer cas es tracta de la previsió que fa l’EMT respecte de la 
xifra que cobrarà en l’exercici 2008, d’acord amb el contracte programa. Es tracta d’una 
previsió de 78,69 M€, de la qual finalment es van reconèixer drets per 74,41 M€. El 
segon cas correspon a l’import de la liquidació de l’exercici 2007, que s’incorpora en el 
pressupost de l’exercici 2008 com a generació de crèdit, atès que es coneix l’import 
final de la liquidació.  

 
• Al·legació 12: s’accepta l’al·legació, perquè es tracta de comptes restringits de recap-

tació de què disposa l’entitat col·laboradora per a incloure els ingressos recaptats, entre 
el moment de la recaptació i el moment del traspàs en el compte operatiu de l’entitat 
(habitualment es fa de forma quinzenal). No són comptes corrents de l’EMT. 

 
• Al·legació 26.d: s’accepta que des de l’entrada en vigor de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic, estan previstos els permisos per antiguitat.  
 
• Al·legació 34: s’accepta l’al·legació, atès que l’EMT seria la beneficiària en cas de 

sinistre.  
 
Les al·legacions que s’accepten de forma parcial són les següents: 

• Al·legació 2: s’accepta de forma parcial l’al·legació. Efectivament, les dues memòries 
inclouen la informació que detalla l’entitat en l’al·legació. Mentre que la memòria justifi-
cativa del cost i rendiment dels serveis públics es considera que recull la informació que 
se sol·licita en el TRLRHL, la Memòria sobre compliment d’objectius hauria de recollir 
inicialment els objectius previstos per l’entitat i efectuar el seu seguiment, per tal de 
verificar el compliment d’aquests. 

 
• Al·legació 5: l’import cobrat en concepte de regularització per les devolucions d’IVA 

com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
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efectivament s’ha d’incorporar al pressupost de l’exercici 2007, però no com a Incorpo-
ració de romanent, sinó com a crèdit extraordinari. 

 
• Al·legació 10: s’accepta el fet que es tracta de 46 autobusos i no de 48, com s’esmenta 

en el projecte d’informe.  
  
• Al·legació 19.4: s’accepta la segona part de l’al·legació, quan esmenta que la Sindi-

catura està comparant cost del personal indirecte amb hores del personal directe. 
Efectivament, si fos així, es tractaria d’una comparació no homogènia. Es tracta d’una 
errada de redacció que cal modificar: on diu “l’increment del cost d’aquest personal ha 
estat del 46%”, hauria de dir “l’increment d’hores d’aquest personal ha estat del 46%”, i, 
per tant, es modifica el cos de l’informe.  

 
• Al·legació 25: s’accepta l’al·legació de forma parcial. El nou Ple de la corporació, 

acollint-se a l’article 104 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i, coincidint amb l’inici del mandat, derivat de les eleccions municipals de 
2007, va determinar unes noves retribucions pel personal eventual. Partint d’aquestes 
noves retribucions, l’increment efectiu pel 2008 va ser del 2%. Tot i això, els nome-
naments dels funcionaris, el seu règim de retribucions i la seva dedicació no es van 
publicar en el BOP, tal com estableix el mateix article. 

 
Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe per entendre que les 
al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita a l’informe, o 
perquè contenen informacions que no es corresponen amb els fets analitzats o perquè no 
es comparteixen els judicis exposats. Tot i això, en les següents al·legacions es vol efec-
tuar algun comentari o matisació: 
 
• Al·legacions 1, 19.5, 21.6 i 22.3: en les al·legacions l’entitat diu que sí que es conserven 

les dades d’hores i quilòmetres realitzades pels esmentats serveis, i que aquesta infor-
mació, detallada per servei, per línia i per mes, es guarda en fitxers informàtics i consta 
en els expedients de liquidació.  

 
Tot i això, en resposta a les preguntes plantejades en la realització del treball de camp, 
l’entitat va respondre per escrit el següent: “El càlcul de comprovació de les hores i 
quilòmetres facilitats per l’operador es va fer en el seu moment en base a l’oferta teòrica 
de servei de l’any, però no es conserven. La seva reproducció pot ser molt costosa en 
temps (i fins i tot impossible), ja que caldria cercar les quadres d’horaris, d’expedicions i 
les longituds de línies de 2008, de les quals no es conserven històrics de manera 
sistemàtica.”  

 
• Al·legació 10: pel que fa a la taula que es va trametre als tècnics de la Sindicatura, en la 

qual s’especifica la situació d’aquests vehicles, cal remarcar que no coincideix amb la 
taula que transcriu l’entitat en les al·legacions. En la taula que es va rebre en el moment 
del treball de camp, la situació de tots els vehicles era de pendent de baixa definitiva. 
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Per tant, tot i que es valora molt positivament la tasca realitzada a posteriori pel traspàs 
a baixa definitiva dels quaranta-sis vehicles, no es modifica el cos de l’informe per 
correspondre a un fet posterior. 

 
• Al·legació 19.4: quan en el projecte d’informe es parla d’absentisme laboral es fa refe-

rència a l’augment d’hores de representació sindical atès que Tusgsal ha superat els 
cinc-cents treballadors i, per tant, el comitè d’empresa s’amplia en quatre membres, 
que no s’accepta per entendre que les modificacions en l’estructura de Tusgsal no 
tenen perquè incidir en el cost del servei contractat per l’EMT. 

 
• Al·legacions 20.1 i 21.1: efectivament, el Reial decret 1098/2001, que és el vigent en el 

moment de licitació del contracte, en el model d’anunci de licitació només fa referència 
al termini d’execució del contracte. Ara bé, cal esmentar que el termini d’execució d’un 
contracte ha d’incloure la possibilitat de pròrroga, als efectes del seu coneixement i 
consideració per part de tots els licitadors. Cal dir que en aquest sentit es va pronunciar 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat en el seu informe 
4/1999, del 30 de setembre. 

 
• Al·legació 20.3: cal remarcar que en el contracte inicial signat el 7 de setembre del 2006 

entre les parts, els càlculs estan fets, tal com s’esmenta a la nota (1) del contracte: Cost 
per a una mitjana ponderada diària de setanta vehicles. Aquestes dades són les que 
s’han emprat en el càlcul de la Sindicatura.  

 
• Al·legació 21.2: l’entitat fa referència a la modificació del compromís de viatgers, ja que 

en el contracte només es preveia per quatre anys. La Sindicatura està totalment d’acord 
amb aquesta actualització, però no amb l’actualització del sistema d’incentius i pena-
litzacions, ja que es tracta d’una modificació d’una de les condicions principals del con-
tracte inicial. 

 
• Al·legació 22.1: l’entitat remarca que no ha aplicat el Decret 128/2003 de forma directa, 

qüestió que la Sindicatura té clar ja que havia passat el termini d’aplicació d’aquest 
Decret, i així ho expressa en el projecte d’informe. La qüestió de fons aquí és que en la 
pròrroga, no es poden modificar les condicions essencials del contracte. El mateix 
informe 4/1999, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, abans esmentat, 
diu que la pròrroga només ha de modificar l’element del contracte que fa referència a la 
durada d’aquest.  

 
• Al·legació 26.b: l’EMT argumenta que no s’ha fet ús de la revisió facultativa de les 

condicions de treball a què es refereix l’article 7.10 de l’Acord de condicions de treball. 
Tot i que la Sindicatura està d’acord amb aquesta afirmació, el que s’observa no és 
aquest fet, sinó que la redacció de l’esmentat article de l’Acord, no s’ajusta a l’article 
27.1 del Decret 214/1990. 
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