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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE  BARCELONA,  SA 

 

Consell d'Administració del 15 de desembre del  2015 

 

Barcelona, a  dos quarts d’una del migdia del dia 15 de desembre del 2015 es reuneix, a la sala de 

Juntes de la seu social, el Consell d'Administració de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

prèvia convocatòria per escrit del dia 2 de desembre de 2015, el text íntegre de la qual és: 

 

“En nom de la presidenta del Consell d'Administració, em plau de convocar-vos a la reunió que 

tindrà lloc el dimarts 15 de desembre a dos quarts d’una (12,30 hores) del migdia, a la Sala del 

Consell, situada a la planta 7a de l’edifici O de la seu social, carrer 60, núm. 21-23, Sector A, 

Polígon Industrial de la Zona Franca, amb aquest 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura de l'acta de la reunió anterior. 

2. Informe de la Presidència. 

3. Informe de Gestió de TMB. 

4. Situació del Pressupost a octubre 2015. 

5. Torn obert de paraules 

6. Aprovació de l'acta de la reunió.” 

 

Presideix la Sra. Mercedes Vidal Lago i actua com a secretari el Sr. Oriol Sagarra Trias. 

 

Hi són presents el vicepresident Antonio Poveda Zapata, el conseller delegat Enric Cañas 

Alonso, i els consellers i conselleres:, Antonio Martínez Flor, Jordi Mas Herrero, Joan Torres 

Carol, Manel Ferri Tomàs, Joaquim Forn i Chiariello, Sergi Alegre Calero i Josep Garganté 

Closa . 

 

Han excusat l’assistència la senyora Mercè Perea Conillas i el senyor Martí Prat i Huertas. 
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També hi són presents, com a convidats, la Sra. Isabel de Diego i Levy-Picard i els Srs. Enric 

Ticó i Buxadós, Pere Padrosa i Pierre, Sebastián Buenestado Caballero i Joan M Bigas 

Serrallonga. 

 

Atesa la convocatòria conjunta del Consell de Transports de Barcelona, SA, els seus membres 

de ple dret, que no formen part del consell de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i que 

assisteixen a la reunió, és a dir, els Srs. Lluís Cerdà Cuellar, Anna Casals i Farré, Óscar Ramírez 

Lara i Santiago Alonso Beltrán es consideren observadors. 

 

El Consell queda vàlidament constituït. 
 
1. Lectura de l’acta de la reunió anterior  

La presidenta pregunta si hi ha cap observació a la literalitat de l’acta que el Consell va aprovar a 

la darrera sessió corresponent al 16 de setembre de 2015, que s’ha enviat a tothom. Davant la 

negativa dels assistents, per unanimitat accedeixen a donar-la per llegida. 

 
2.- Informe de la Presidència 

La presidenta exposa el seu informe en base als següents punts : 

 
Demanda octubre.-   Per començar comenta, de les dades facilitades a tots els membres sobre 

demanda, que la demanda a octubre porta bones notícies i que no esperaven tancar tan bé 

aquest període, tot i que els darrers anys han estat favorables, ja que estem parlant d’una variació 

a metro del 2,44%, pel que a la demanda a octubre respecte al mateix període de l’any anterior, i 

a TB sense Transports de l’Oci, d’un 1,05 % (ambdós sense homogeneïtzar). Això fa, diu, que 

les previsions de tancament del 2.015 ens indiquen que arribarem a un creixement de 2’3% per 

sobre de l’any anterior, xifra que suposa un increment de 12 milions de validacions. 

 
Si mirem l’àmbit de l’ATM, segueix la presidenta, hi veurem que en conjunt ha guanyat 15.5 

milions en aquest període acumulat fins a octubre, que suposa un increment del 2 %, per tant 

una mica més que l’1’9% de TMB en aquest període (2,4 % a metro i 0,7 a Bus). O sigui dels 

15,5 milions de viatgers 8,7 corresponen a TMB, i bàsicament de metro. Quant a Transport de 

l’Oci, en conjunt és positiu i tal i com estava previst acabarem a una pèrdua del 5% dels viatgers 

respecte a l’any 2014. Veurem si es manté pel 2016, ja que els mitjans hi són perquè així sigui. 
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Nova Xarxa de Busos.- La presidenta informa que, tal i com estava previst, a finals de febrer es 

posarà en marxa la Fase IV de la NXB que suposarà tres línies més: l’horitzontal H4 (Zona 

Universitària- Bon Pastor) i les verticals V-11 (Estació Marítima-Bonanova) i V-13 (Drassanes-

Avinguda Tibidabo). La primera és molt especial, diu, ja que serà la més llarga  (29 quilòmetres) 

i suposa un repte operatiu important perquè la demanda esperada és de més de 20.000 

validacions diàries i un compromís de la casa i de l’Ajuntament de Barcelona. Informa que 

després del procés participatiu s’han introduït petits canvis, i que durant el 2016 hi haurà un nou 

procés participatiu. La implantació de la NXB no s’aturarà i hi haurà una revisió Global del 

sistema. 

 

L-9.-  Quant a aquest tema, Mercedes Vidal comenta que el 4 de juny de 2014 el president de la 

Generalitat va anunciar que el tram entre Zona Universitària i l'Aeroport del Prat entraria en 

servei durant el primer semestre de l’any 2016. Posteriorment s’ha concretat la data, situant-la al 

primer semestre de 2016. Les estacions que entraran en servei seran Zona Universitària, on 

connectarà amb la L3; Collblanc (L5); Torrassa (L1); Can Tries-Gornal, que connectarà en el 

futur amb el ramal cap a la Zona Franca; Europa-Fira (FGC); Fira; Parc Logístic; Mercabarna; 

Les Moreres; el Prat Estació (Rodalies); Cèntric; Parc Nou; Mas Blau; Aeroport T-2 (Rodalies) i 

Aeroport T-1.  

 

El 2 de gener de 2016 és la data que està previst haver finalitzat el període de proves i poder 

lliurar a TMB la línia, per poder començar el període de marxa en blanc fins a la data 

d'inauguració.  

 

La presidenta acaba valorant els terminis com a justos. 

 

T-Mobilitat.- La presidenta recorda que van fer una jornada del Consell dedicada a aquest tema i 

que és un projecte que té un abast molt gran, que compromet molt a aquest operador, i que el 

projecte els genera molts dubtes, i que cal replantejar-lo des del punt de vista tècnic i polític. Per 

això, s’ha creat un grup de treball entre l’Ajuntament de Barcelona (dues persones), l’AMB (dues 

persones), la Generalitat de Catalunya (dues persones) i l’ATM (cinc persones). Aquests tècnics 

són els que acompanyen a la negociació política. Finalment, comenta que TMB ha adoptat un 

posicionament tècnic sobre aquest tema, que es trametrà als consellers.  
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Convenis.- La presidenta recorda que tots dos convenis en aquests moments es troben 

denunciats i, que des del punt de vista procedimental, la negociació de cadascun d’ells són en 

moments molt diferents. El de Metro és en un moment molt inicial. 

 

La Comissió negociadora de bus ha fet tretze reunions, el passat 12 de novembre van signar un 

preacord que va anar a referèndum dels treballadors el 19 del mateix mes, essent el resultat la no 

ratificació del preacord per part d’un seixanta per cent de treballadors, alguns dels quals ja 

l’havien signat, per –segons criteri de la informant- una creença tàctica de negociació per 

“obtenir més”. La presidenta segueix informant que el posicionament de l’empresa ha estat de 

màxims en temes com són “els treballadors fora de conveni”, temes organitzatius de la NXB, 

etc. i per tant no hi haurà més propostes, ja que no és aquest l’esperit de la nova direcció. Per 

tant, si han de tornar a començar de bell nou, o sigui de zero, així es farà, essent l’acord de 

màxim la finalitat de la direcció. Potser l’altra part, comenta, no està acostumada a aquesta 

obertura en la negociació ni a aquesta manera de negociar, per ser nova la direcció. Caldrà, 

finalment, veure com va la propera assemblea. 

 

A metro, tal com ha dit, són en un estadi inicial del procediment, la Comissió Negociadora la 

componen  nou membres de la direcció i tretze en representació dels treballadors, i ja s’han fet 

cinc reunions en les quals la direcció ha plantejat temes relatius a l’organització del treball, 

jornada i adaptació de la Classificació professional. Els treballadors han plantejat: temes de 

contractació, augment salarial i canvis organitzatius que s’hauran de fer amb acord amb la part 

social. 

 

Fins aquí la presidenta dóna per exposat l’informe de la Presidència. I comença un torn 

d’intervencions. 

 

Demana la paraula el Sr. Sergi Alegre i planteja de nou, el tema de la L-9 i la tarifa dels 

treballadors que tenen el lloc de treball a l’aeroport. 

 

Segueix el Sr. Santiago Alonso, el qual exposa que l’actual L-9 ha perdut passatge, i pregunta si 

s’ha tingut en compte de cara a la nova línia que s’obrirà. Així mateix, i en relació a l’aeroport, 

planteja com afectarà i s’afrontarà el fet que rodalies tingui un servei fent el mateix servei. Si el 

pla de negoci ho recull. 
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El Sr. Joaquim Forn, intervé per preguntar sobre els canvis que ha adoptat la NXB en base al 

procés participatiu, i si poden tenir els resultats d’aquesta consulta o procés participatiu. També 

pregunta si la situació de la negociació del conveni, que se’ls ha explicat suposarà un retard a 

l’entrada en vigor de la NXB. I, finalment, pregunta sobre la notícia que el senyor Pau Noy ha 

començat a treballar com a adjunt al conseller delegat, si se’ls pot donar informació. 

 

Acte seguit, el Sr. Lluís Cerdà pregunta si tenen una explicació sobre el descens del transport de 

l’oci durant aquest període. 

 

Intervé el Sr. Oscar Ramírez, el qual pregunta sobre els canvis subsegüents al procés participatiu 

i com la NXB afecta diverses línies com són les actuals línies 22, 64, 58 etc. i com es pensa 

arreglar. També pregunta quins són els criteris que hi ha pels canvis exposats de la T-Mobilitat, 

ja que el projecte estava molt desenvolupat, i com afectarà el retard en la posada en marxa. 

Finalment, demana si es pot desglossar el transport de l’oci dels busos convencionals, i si 

existeix un estudi sobre el turisme i el transport urbà, i com l’afecta. 

 

El Sr. Garganté, comença la intervenció assenyalant la urgència de tenir l’informe sobre la T-

Mobilitat, alhora que mostra un cop més l’oposició de la CUP a aquesta privatització. Acte 

seguit, mostra la sorpresa pel que ha dit la presidenta sobre els convenis, en concret sobre el 

conveni de bus, que és el que coneix i l’afecta. Vol deixar constància que l’esperit negociador de 

l’empresa ha estat el que sempre ha vist a l’empresa i per això l’ha sorprès que un govern com el 

que ara hi ha, digui que ha presentat “una proposta de màxims” i que “ha anat de cara” i 

exemplifica la seva crítica en el fet que durant 10 mesos no es va fer cap proposta concreta, així 

com el dia que es va signar el preacord entre la Direcció i CCOO/UGT/SIT no es va entregar 

una còpia d’aquest document a la resta de seccions sindicals, o bé que no es va informar de la 

reunió de la Mesa negociadora com tocava a la secció sindical de la Coordinadora Obrera 

Sindical (COS). 

 

Així mateix, l’intervinent adverteix que si aquests són els màxims de la Direcció hi haurà 

problemes en aquesta negociació. Recorda que tant a Metro com a Bus les plantilles ja han 

convocat Assemblees per organitzar la resposta. 
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Segueix dient Josep Garganté que dues persones que negociaven pels sindicats UGT i SIT 

(Arias i Correcher, a més d’un altre sindicalista d’UGT Olalde) estaven més preocupats en la 

situació laboral de dues persones properes a ells i el seu futur professional que no pas en la part 

material o de contingut dels extrems que eren objecte de la negociació. Com a prova del que 

diu, comenta, hi ha una resolució de la Inspecció de Treball que multa a la Direcció per aquest 

cas de (“enchufe”) influència en la col·locació. Aquest és només, diu, un exemple de com estan 

anant les negociacions. 

 
A més a més, afegeix que en el referèndum que van realitzar CCOO/UGT/SIT, amb el suport 

material de la Direcció perquè la plantilla acceptés el preacord, hi van votar els membres de 

l’equip directiu fora de conveni, al qual no l’afecten les negociacions, mostrant així la tupinada 

realitzada per aquests sindicats. Malgrat aquesta i altres irregularitats, el resultat va rebutjar el 

preacord i, per tant, mostren el desacord existent de la plantilla a anys de congelacions i 

retallades laborals i de servei. Rebuig que no el sorprèn, diu, ja que es continua mantenint bona 

part del personal “fora de conveni” en la mateixa situació d’opacitat, es planteja estendre la 

mútua privada de salut que tenen els “fora de conveni” a tota la plantilla, es genera una prima 

d’objectius de 180 euros si no faltes ni un sol dia de feina (per tant, es promociona anar a 

treballar malalt, fer l’esquirol quan hi ha vaga o no agafar el dret de permís no retribuït), no es 

genera cap millora en polítiques d’igualtat i no es parla, entre d’altres, de com serà la 

contractació (avui en dia ja precària per als i les més noves) o que passa amb el manteniment 

dels llocs de treball. 

 
Per acabar, també recorda que la Direcció de Transport de Barcelona de TMB ha obert fulls 

d’aclariment contra treballadors per mostrar públicament el seus rebuig al preacord. Sol·licita 

que s’aturi la repressió laboral immediatament. 

 
Manel Ferri intervé per comentar, en relació a la llançadora de l’aeroport i als treballadors de 

l’aeroport, que veu com a bona idea que tinguin un tracte especial o diferenciat a les tarifes i que 

no els afecti el sobrecàrrec que hi pugui haver a la tarifa pel fet de ser l’aeroport, però creu que 

depèn d’AENA i els incentius que creï pels treballadors. La posada en servei del ramal de la línia 

9 del metro Aeroport - Zona Universitària, hauria d'anar acompanyada de mesures de promoció 

dels abonaments de transport per als empleats del Aeroport del Prat uns 14.000 treballadors. 

Així mateix, vol insistir que ara es el moment d'aprofitar per promoure el transport públic (TP) 

entre els usuaris i treballadors, i també insistir a demanar a les empreses que facilitin els 

abonaments de treballadors que substitueixin els incentius a l'aparcament. 
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Segueix dient que en el context de la nova Llei de finançament del Transport i en relació  al 

nova i potent oferta de metro, cal anar a obtenir recursos de l'aparcament de l'aeroport del Prat 

que disposa de 24.000 places d'aparcament i per tant cal gravar-les per obtenir uns recursos 

addicionals per a finançar el gran dèficit d'operació que significa la posada en funcionament del 

la línia entre l’aeroport del Prat i la Zona Universitària. 

 

Per acabar, diu que cal una acció de difusió de TMB en relació a aquest nou ramal de metro que 

entra en funcionament el proper mes de febrer. 

 

Lluís Cerdà intervé per explicar que el procés participatiu s’ha fet per Districtes i d’aquí que 

hagin obtingut una informació molt detallada. Sobre l’afectació de les línies que ha comentat la 

presidenta de la Fase IV de  la NXB vol comentar que la H4 implicarà la substitució de la línia 

73 i la reconversió de la 22, que passarà a fer el recorregut de suport entre la plaça de Catalunya 

i la de Kennedy. Quant a la V11 pren com a referència els recorreguts actuals de les línies 14 –

que quedarà substituïda- i la 20, que passarà a tenir l’origen i final al carrer Viladomat amb 

l’avinguda Roma. Finalment, comenta que la V13 serà un eix vertical d’elevada centralitat que 

combinarà els recorreguts per Muntaner-Aribau que ara fan el 58 i el 64, que seran substituïts, i 

per la Rambla que ocuparà el lloc del 14. 

 

La presidenta intervé per complementar la informació, tot dient que els canvis tècnics han sorgit 

dels Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, per servir de la manera més satisfactòria 

l’Eixample i amb plena cobertura, i en conjunt són mesures provinents de l’escolta activa  i de 

les demandes del procés tècnico-participatiu. Cal tenir present que ara com ara hi ha dues xarxes 

funcionant alhora. Prova d’aquests ajustos incorporats ha estat, per exemple, que s’allargui la L-

22, i –finalment- també cal tenir en compte que hi ha aspectes o propostes que malgrat veure-

les bones no s’han pogut satisfer per qüestió de pressupost. 

 

El conseller delegat comenta que les tarifes i els aspectes sobre les tarifes i la L-9 les aprovarà el 

proper Consell d’Administració de l’ATM, que és conscient d’aquests extrems, i ja veurem com 

aquests aspectes impacten i influeixen en el pressupost d’explotació de TMB, que el regula el 

contracte-programa. Està clar que una tarifa o una altra l’afectarà i s’haurà de corregir per 

mantenir un equilibri econòmic i financer. 
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Pel que fa a divisió del transport d’Oci, Enric Cañas comenta que el resultat del novembre ha 

sigut excepcional. Coincideix que és preocupant la baixada d’usuaris del bus turístic tot i ser de 

moment baixa, i que constaten que el turista agafa cada cop més el metro i canvia les rutines de 

desplaçament i coneixement de la ciutat. Comenta que estan estudiant el comportament 

possible de la L-9, la llançadora i el turisme, però encara no tenen conclusions. Quant als criteris 

de la T-Mobilitat, vol deixar constància que com a operador hi ha temes d’abast tècnic que els 

afecten molt i per això han de seguir-ho molt de prop, i pel que fa al títol turístic és un títol que 

marxa molt bé i es ven molt.  

 

El conseller delegat segueix informant i diu que el senyor Pau Noy té un contracte corresponent 

al grup nivell III de la casa, i que a les especificacions de la fitxa que s’ha publicat hi ha 

enumerades les funcions que té, que són tècniques i estratègiques, i se’ls farà arribar. Pel que fa a 

les apreciacions sobre els representants sindicals i els processos de selecció que s’han fet, vol 

deixar clar que són uns processos de selecció de personal que es van trobar quan van arribar i 

que s’han fet els canvis per tal d’eradicar i corregir aquestes pràctiques que s’han comentat. Una 

cosa diferent és la resolució de la Inspecció de Treball que fa referència al compromís de metro 

de donar preferència als treballadors de la bossa d’estiu de metro per cobrir noves places, el cert 

és que tots els treballadors de la bossa ja estaven treballant i que eren places temporals i en 

conseqüència s’ha recorregut la decisió de la Inspecció. 

 

En relació a l’assegurança mèdica, diu Enric Cañas, cal tenir present que el conveni que hi ha 

per a la gent “fora de conveni” ho preveu entre els beneficis socials, és un tema “històric”. És 

un tema que cal redreçar i corregir, però de manera programada. I, finalment sobre la prima 

d’absentisme fa un apunt sobre el fet que l’empresa accepta la gairebé totalitat dels canvis 

proposats pels treballadors i per tant és possible aprofitar la prima en el cas d’una petita malaltia 

fent un canvi. Acaba el Sr. Enric Cañas per dir que cap empresa té els directius dins de conveni. 

 

La presidenta vol aprofitar per incidir en alguns temes que pel caràcter resumit que té l’informe 

no els ha pogut tocar, però que no deixen de ser importants. Quant al recàrrec de l’aeroport, 

recorda que està pendent de la negociació entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM, i que 

aquest tema es portarà al proper Consell d’Administració de l’ATM amb la idea que no hi hagi 

recàrrec. El que veu més complex és com discriminar entre els usuaris eventuals i els recurrents, 

ja que la política tarifària no ho pot fer. Cal anar-hi treballant. 
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Segueix la presidenta, dient que pel que fa a la llançadora del Ministeri de Foment, l’alcaldessa ja 

s’hi va manifestar i va mostrar el seu desacord. Finalment, diu que l’Agència de Transparència 

de l’AMB, l’obertura de la qual ja s’ha anunciat, afectarà a una gran quantitat d’aspectes que 

s’han exposat, ja que les empreses que depenen de l’AMB han d’adaptar-se a les exigències que 

demana la normativa, com a tot arreu. 

 
El Sr. Jordi Mas assenyala que cal analitzar les línies L-9, L-10 i L-1 per separat, per veure per 

què no són competitives, si es veu que les freqüències són de set minuts, i a la Sagrera 

l’intercanvi és molt llarg (ascensors, etc), i hi ha gent que torna a la L-1 de Fondo Santa Coloma. 

 

La presidenta intervé per afegir al que ha dit que –tal com ja va dir a la darrera reunió- hi ha 

converses per obrir noves estacions, a part de les que ha dit, de la L-9. 

 

El Sr. Oscar Ramírez intervé per insistir que cal un estudi sobre el Turisme i el Transport d’Oci 

i com afecta al sistema tarifari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Vol deixar constància que 

no coincideix en la valoració sobre la llançadora, però no entrarà a discutir-ho ja que no és el 

lloc. 

 

El Consell d’Administració és dóna per informat 

 

3. Informe de Gestió. 

En aquest punt el conseller delegat fa un molt breu repàs sobre alguns del punts habituals que 

són objecte dels informes de gestió, ja que tothom ha rebut amb anterioritat el document. 

D’aquesta manera assenyala del document, succintament: 

 

 Que ja hi ha projectes de remodelació de cinc intercanviadors: Verdaguer (L-4, L-5), Passeig 

de Gràcia (L-3, L-4), Plaça de Sants (L1, L-3) i Paral·lel (L-2, L-3). I també de les estacions 

de Besòs Mar (L4) i les andanes de les estacions Universitat (L-1). 

 El funicular de Montjuïc va tancar al públic el passat dia 2 de novembre, per un període de 

quatre mesos, per dur a terme una revisió a fons i l’actualització de la instal·lació i del 

material mòbil per haver superat les 22.500 hores de funcionament. 

 El 23 de setembre de 2013 van realitzar la presentació del primer vehicle 100% elèctric 

incorporat a  la flota de TMB.  
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 Projecte europeu ZeEUS. TMB forma part del programa europeu Emissions Urban Bus 

System (ZeEUS) dins del 7è Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic 

de la Unió Europea, en el sí del qual s’hi analitzaran els rendiments dels autobusos elèctrics i 

híbrids a vuit ciutats. 

 Continua el projecte TMB Cultura, consistent en una sortida del tren històric de la sèrie 300, 

la 6a edició del Ral·li d’autobusos clàssics, el concurs de relats curts online i el VIa edició 

Subtravelling Festival, exposicions diverses, etc. 

 “Els drets dels infants” va ser el resultat de la tria per part del 33% vots dels treballadors de 

la casa per a la campanya solidària de TMB. 

 Correus, la societat estatal de Correos y Telégrafos, SA i TMB van posar en funcionament 

els innovadors terminals de lliurament automàtic de paqueteria denominats CityPaq a les 

estacions de Metro Passeig de Gràcia (L-2, L-3 i L-4) i Palau Reial (L-3). Aquest projecte 

facilitarà la vida als usuaris, i consisteix en terminals de lliurament de paquets durant les 

hores d’obertura de les estacions els set dies de la setmana. 

 

A continuació el Sr. Cañas, i dins del que és habitual en l’Informe de Gestió, comenta que 

tocaria exposar les dades d’oferta i demanda, que no comentarà després de l’exposició que ha 

fet la presidenta. Recorda en aquest punt, que va quedar pendent de fer la xerrada sobre el frau, 

que ja faran més endavant amb dades de tot l’any 2015. Amb tot, fa alguna consideració sobre 

l’edat mitjana de la flota de bus i el fet que és preocupant que el parc tingui una mitjana d’edat 

de 9’4 anys i hauria de ser de 7’5 o inferior, estan intentant solucionar això amb l’avançament de 

la contractació de nous busos. 

 

4. Situació de pressupost a octubre 2015. 

El conseller delegat comenta breument el quadre d’ingressos i despeses d’octubre 2015 vs. 

Pressupost octubre 2015, del qual se’n desprèn un resultat positiu de 8.590 milers d’euros per 

una reducció de despeses de 13 milions i mig, davant d’una disminució d’ingressos de 5 milions 

per, bàsicament, variació de la recaptació neta. La despesa baixa per una variació a la plantilla 

mitjana, que va anar per sota la pressupostada, despeses financeres per reducció de l’interès de 

referència, i d’altres capítols com l’energia i carburant, amortització neta, serveis exteriors i 

aprovisionaments. 
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Les despeses a final d’any sembla que es tancaran per sota del contracte-programa, i la demanda 

farà pujar els ingressos. En fi, diu, som davant d’un any de traspàs. El que és preocupant és la 

demora en les aportacions de les Administracions que comporta greus tensions de caixa. 
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Finalment, del quadre d’inversions comenta el seguiment d’inversions a octubre que queda per 

sota i hi ha les compromeses que fa que ens recuperem una mica, però l’any que ve espera 

poder presentar una recuperació important en aquest àmbit. 
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5. Torn obert de paraules. 

 

Josep Garganté demana la paraula per saber si el senyor Pau Noy, exconseller de TMB per ICV 

en el mandat anterior, ara contractat per Ferrocarril Metropolità de Barcelona de TMB ho està 

com a fora de conveni, recordant que existeix una sentència que prohibeix aquesta situació. 

 

De la mateixa manera denuncia que Pau Noy ha sigut contractat per via digital igual que també 

s’ha fet amb l’exalcalde de Gavà del PSC Joaquim Balsera. 

 

En el mateix sentit també critica que s’ha creat una plaça com a responsable d’oficina tècnica i 

de gestió del taller de telecomunicacions de Transports de Barcelona per a una sola persona 

passant del nivell 7 a nivell 8. En concret, per a Pedro Molina. 

 

No es cobreix l’anterior plaça de tècnic de seguiment i control de noves instal·lacions en taller 

de telecomunicacions. Aquesta persona és exdelegat de CCOO i va ser denunciada per realitzar 

compres fraudulentes de material informàtic. 

 

Per altre banda, Josep Garganté pregunta sobre com pot ser que existeixen cabines de pintura 

com a mínim des de 2005 a Zona Franca, Horta i Triangle i, malgrat això, es porten treballs de 

pintura a empreses com Consman de Zaragoza. Alhora també existeix l’empresa Elecnor que 

treballa dintre de les cotxeres realitzant feines externalitzades, la qualitat deixa que desitjar i 

després ha de ser revisada pels propis treballadores i treballadores de Transport de Barcelona. 

 

Per últim, expressa que no entén com es podrà millorar el servei d’autobusos si per l’any 2016 

només s’incrementa la plantilla en 23,7 persones. I exigeix la reintroducció del Bus de Barri en 

diumenges i festius. 

 

Finalment mostra el seu malestar per les respostes rebudes a les seves onze preguntes sobre: 

 Sous bruts anuals individualitzats de tot el personal fora de conveni de les empreses que, 

conformen Transports Metropolitans de Barcelona.-Sou brut anual de l’anterior 

Vicepresident executiu (Dídac Pestaña) pels anys 2010-4. 

 Dietes, plans de pensions privats, cotxes oficials, mòbils d’empresa i altres regalies que 

manté algun personal fora de conveni (individualitzada). 

 Número dels cotxes oficials i quin és el seu futur. 

 Número de places de pàrquing de propietat o llogades. 
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 Nom i cost dels bufets externs d’advocats (Garrigues, Cristòbal Martell, etc.) anualment 

des de l’any 2000. També sol.licità còpia dels contractes per aquests serveis. 

 Empresa adjudicada i cost anual des de l’any 2000 del servei privat d’autobusos 

llançadores a les oficines de Zona Franca. També sol·licitem còpia del contracte per 

aquest servei. 

 Auditories realitzades des de l’any 2000. 

 Pressupostos des de l’any 2000 amb costos i ingressos per línia dia. 

 Expedient sobre el consorci entre TMB i Moventia sobre la gestió del Metro de Porto. 

Sol·licitem també conèixer el destí dels 17 milions dipositats com aval i el motiu de la 

resolució d’aquest expedient. 

 Expedients de les operacions en que TME participa a nivell estatal i internacional 

(Panamà, El Cairo, etc.). 

 

I acaba, volent deixar constància que la política directiva es manté en un estricte continuisme, 

opacitat i retallades com en el passat.  

 

Enric Cañas respon que pel que fa a la pintura, l’empresa mai no ha fet treballs de pintura de 

bussos sencers, i sobre els autobusos de barri depenen de la petició que fa l’Ajuntament. 

 

Manel Ferri demana la paraula per deixar constància de l’agraïment al director del metro i al seu 

personal per l'excel·lent visita a les instal·lacions del metro, i l’atenció i tot tipus d’explicació que 

van rebre. Recomana a la resta de membres d'aquest Consell d'afegir-se a noves visites guiades a 

la xarxa de metro que gestiona l’empresa. 

 

Finalment, i un cop acabades les intervencions, la presidenta desitja molt bones festes a tothom. 

 

5.  Aprovació de l'acta de la reunió. 

No hi ha més assumptes a tractar, es redacta l'acta i després de ser llegida als assistents, 

l'aproven per unanimitat i la firma el secretari, amb el vistiplau del president. 

 

S'aixeca la sessió a tres quarts de dues de la tarda. 

                                                            

 

                                  Oriol Sagarra Trias 

            Vist, i plau 

          El presidenta 


