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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE  BARCELONA,  SA 

 

Consell d'Administració del 16 de setembre del  2015 

 
Barcelona, a  les cinc de la tarda del dia 16 de setembre 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 setembre 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 dimecres 16 de setembre a les 5 hores de la tarda (17), 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. 

4. Situació del pressupost a juny 2015. 

5. Creació de la Comissió Delegada de Contractació del Consell d’Administració. 

6. Designació de la representació en les empreses participades per TMB. 

7. Torn obert de paraules 

8. 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, Mercè Perea Conillas, Joan 

Torres Carol, Manel Ferri Tomàs, Jordi Mas Herrero, Joaquim Forn i Chiariello, Sergi 

Alegre Calero, Josep Garganté i Closa i Martí Prat i Huertas. 

 

També hi són presents, com a convidats, els Srs. Sebastián Buenestado Caballero i Joan M 

Bigas Serrallonga. 
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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, Oscar Ramírez Lara i  Santiago Alonso Beltran 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 5 d’agost de 2015, que s’ha enviat a tothom.  

 
El Sr. Garganté comenta que hi troba a faltar la seva intervenció prèvia on va fer constar 

que no es va enviar l’Ordre del dia de la reunió amb el termini legalment previst. 

 
El secretari diu que es farà constar a l’acta anterior la qüestió plantejada abans d’entrar a 

tractar la temàtica de l’Ordre del dia mitjançant una diligència. 

 
2.- Informe de la Presidència 

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

 
Comença posant en relleu, de la documentació que prèviament han rebut els consellers, les 

dades de la demanda corresponent al mes de juliol, les quals mostren una tendència a l’alça 

de tot TMB que va ser de 49.426.762 viatges, xifra que suposa un augment del 2,27% 

respecte del mateix mes de l’any anterior i en l’acumulat del període un 1,93% que va ser de 

339.491.862 validacions. Les dades de la xarxa de metro mostren un increment real de 

l’1,93%, que homogeneïtzat és del 2,62 %, i les de bus del 3,70% i 5,27% respectivament. 

 
En aquest punt, la presidenta diu que és optimista ja que aquestes xifres amb la posada en 

servei de la xarxa ortogonal poden incrementar. 

 
A continuació la presidenta posa en relleu la voluntat del nou equip municipal de Barcelona 

de seguir amb la implantació de la xarxa ortogonal o Nova Xarxa de Bus (NXB), de la qual 

–recorda- que la fase següent és la IVa, que correspondria a una línia horitzontal i dues 

verticals: 

- Horitzontals (H) 4 

- Verticals (V) V-11 i V-13. 
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En aquests moments, diu la presidenta, cal parlar de la nova implantació amb els Districtes 

afectats i el pas següent informar la ciutadania, sempre juntament amb TMB. A l’octubre hi 

ha prevista una sessió oberta per parlar d’aquesta nova fase i la licitació de les obres 

necessàries per a l’aplicació de les noves línies, prevista a principis de l’any 2016. 

 

A partir d’aquest punt l’equip municipal vol fer un procés participatiu amb la ciutadania per 

fer conèixer la resta de la xarxa 

 

En relació al Pla de millora de busos de 2015, la presidenta informa que l’Ajuntament ha 

augmentat la contribució a l’ATM en set milions d’euros, fet que ha generat vuitanta llocs 

de treball nous i incrementar serveis i freqüències. Tot plegat fa preveure un augment de la 

demanda. 

 

En relació a la Línia 9, la presidenta recorda que hi ha el compromís pel primer semestre 

del 2016 de posar en servei a la zona sud vint quilometres de línia i quinze estacions. Això 

és un repte important i una fita per a TMB ja que –recorda- és una línia automàtica. Estan 

en converses amb la Generalitat per tal que faci una inversió extraordinària per posar dues 

estacions més, que és una demanda ciutadana. 

 

Sobre el projecte de la T-Mobilitat de l’ATM, Mercedes Vidal recorda als assistents que 

suposa un canvi de gestió important ja que passa a ser privada tant la tecnologia com 

l’operatiu. Com a operadora, diu, a TMB això ens afecta i molt i comportarà moltes 

dificultats. L’octubre del 2016 hauria d’estar en funcionament. Per tenir una idea del gran 

canvi que suposa, diu, cal tenir present  que fins ara amb el sistema vigent, la recaptació i el 

bitlletatge el controlem, a partir d’ara se’ns escaparà i passarà a ser gestionat, tant l’operació 

de la gestió com la informació, per un tercer privat. Conclou que s’haurà de parlar molt 

sobre aquest tema. 

 

Quant al conveni de TB (bus) vol exposar succintament que s’han mantingut vuit reunions 

i hi ha un replanteig de molts temes, que cal abordar amb molta seriositat, i endarrerir una 

setmana la reunió del dia 18 de setembre i tota la tanda de negociacions, atesa la sensibilitat 

de les temàtiques. 
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Finalment, recorda que tots  els consellers han rebut un exemplar de la Llei 21/2015, del 29 

de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, publicada el dia 8 

d’agost al DOGC. És una llei important, de la qual ara només vol enfasitzar-ne els punts 

següents: 

 

- La disposició final modifica la Llei 9/2003, de la mobilitat, per establir que el 

conjunt d’activitats pròpies del sistema de transport públic urbà i interurbà integrat 

de Catalunya té la consideració de servei d’interès general de caràcter universal, com 

a mitjà per a fer possible la igualtat d’oportunitats en l’exercici dels drets de la 

ciutadania i assolir els objectius de cohesió social i territorial, amb la correlativa 

obligació de les administracions públiques competents en aquesta matèria de 

garantir l’accés de totes les persones a aquest servei, a tot el territori i en condicions 

d’igualtat i d’equitat. 

- La norma obre unes possibilitats molt interessants, diu, ja que ha d’ajudar al fet que 

els ingressos del transport públic siguin públics. 

 

I fins a aquí el seu informe, diu la presidenta, on ha volgut exposar les qüestions rellevants 

que tenim plantejades i que afecten la ciutadania. 

 
Acte seguit, demanen la paraula i intervenen els senyors: 

-Santiago Alonso, per demanar un aclariment i és si el ramal amb les estacions de la L-9 de 

la qual ha parlat és la de l’aeroport. 

 
La presidenta li respon dient que està parlant del tram construït que ara no té estacions 

fetes, i de la possibilitat que en tingui dues més. 

 
Josep Garganté, comenta en relació a la NXB, que en el període de 2012-2015 s’han creat 

13 noves línies i se n’han suprimit 21. Per tant, a nivell global s’està donant menys i pitjor 

servei. En aquest sentit pregunta quantes línies s’eliminaran un cop estiguin en 

funcionament les 28 de la NXB.  

 
Per altra banda, segueix l’informant i en relació a la T-Mobilitat, pregunta si hi ha previst 

tirar enrere el projecte. Mostra el rebuig del seu grup a la privatització d’aquest servei i 

denuncia l’opacitat en el contracte de la T-Mobilitat que s’ha realitzat amb el grup 

empresarial que el lidera, La Caixa 



5 

 

 

Finalment, el Sr. Garganté, en relació al Conveni d’autobusos, explica que el pressupost del 

2014 i 2015, pel que fa a la despesa de personal, és molt semblant, per tant, tot indica que 

no es preveu una partida per aquesta qüestió. Si és així, el seu grup rebutja que no es retorni 

el poder adquisitiu perdut de la plantilla durant els últims 4 anys. 

 

La presidenta  li respon que encara no se sap quines seran d’aportació a la NXB o quines se 

substituiran. Tothom tindrà a menys de cinc minuts de casa una línia amb freqüència de 

entre cinc i vuit minuts. Hi haurà una convivència amb l’actual xarxa, amb els mateixos 

recursos, però al final es cobrirà tota la població amb les característiques esmentades. 

Mentrestant hi haurà solapaments. Quant al Conveni la presidenta li diu que l’impacte serà 

pel 2016. 

 

- Joan Torres intervé per plantejar la possibilitat de fer una sessió informativa de la T-

Mobilitat i el frau i com afecta la situació actual. 

 

La presidenta li diu que troba molt bé la proposta i que hi hauran de treballar i tenir en 

compte totes les consideracions, per tal d’abordar-les i veure quin és el marge d’actuació 

que tenim sobre aquest tema. 

 

Intervé el conseller delegat per ampliar la informació i dir que el canvi pot afectar el 80% de 

les activitats. 

 

 - Manel Ferri, intervé per referir-se a: a) pel que fa al tema del frau coincideix amb el Joan 

Torres que el sistema que proposa la T-Mobiltat és evident que és positiu, i que ajudarà al 

control del frau el debat al voltant de la T-Mobilitat, que és la privatització de la gestió 

tarifaria i de la valuosa informació que restarà en mans del futur gestor SOC mobilitat i no 

la nova eina tecnològica. b) En relació a la Llei finançament del sistema de transport públic, 

demana que facilitin un resum amb els punts més importants. c) Planteja en relació a la 

Llançadora de tren a l’aeroport projectada pel Ministerio de Fomento, que aquesta iniciativa 

farà competència directa a la línia 9 del metro, sabem que el nombre d’usuaris serà baix i la 

posada en funcionament de la llançadora afavorirà una part, però hi haurà una pèrdua real 

de viatges al metro incrementat encara més el dèficit del TP. d) Vol incidir, en relació a la 
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NXB, en el sector de la gent gran que l’afectarà i molt pel que suposa de canvi per a ells, 

que ara saben el número de la “seva” línia. 

Demanar un treball més específic cap a aquest col·lectiu en el procés de participació i 

informació. 

 

- Sergi Alegre, intervé per reiterar el que ja va dir amb anterioritat en relació a la línia 9 que 

arriba a l’aeroport. Cal que juntament amb l’ATM empenyem per anar contra el transport 

privat i el taxi, no el tren existent. Cal treballar amb AENA per tal que als treballador els 

afecti el menys possible el suplement que tindrà el bitllet fins a la terminal. A Madrid ja 

funciona, i els treballadors n’han quedat exempts. 

 

La presidenta agraeix les intervencions, i diu que són temes importants, però que ara 

queden fora de l’abast d’aquesta taula. 

 

El Consell d’Administració és dóna per informat 

 

3. Informe de Gestió. 

El conseller delegat vol destacar, del document que tots els consellers han rebut, els punts 

següents: 

 

- En primer lloc, el nou organigrama per respondre a la nova etapa.  

- Informació sobre l’allau de novetats aparegudes en relació al bon govern corporatiu per 

tal de dotar de majors garanties i transparència l’activitat i presa de decisions a les 

administracions i empreses privades i publiques, i com les segueixen i les apliquen en allò 

que ens afecta. 

- Sobre la licitació del metro de Porto, i el que ha sortit en premsa, vol comentar que la 

nostra participació – amb TCC- era en qualitat de prestació d’assistència tècnica, sense risc, 

i que les subconcessions es van firmar, i eren molt justes a nivell de negoci, però en el cas 

de Bus des de la presentació de l’oferta es van anar produint alteracions significatives de les 

hipòtesis que van servir de base per presentar l’oferta que va servir de base. Per aquests 

motius i la voluntat del govern portuguès de treure de nou la licitació vam acordar de mutu 

acord amb Metro de Porto i STCP la desvinculació de la futura gestió sense incórrer en cap 

tipus de penalització i recuperant el cent per cent de l’aval que TCC Portugal va dipositar 

per al contracte. 
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- Quant a la renovació de la flota de bus 2015. Com a resultat de la licitació iniciada el 

desembre del 2014, TMB va adjudicar a quatre fabricants diferents el subministrament dels 

43 autobusos necessaris, per un import global de 16 milions d’euros, dels quals 27 són 

articulats per a línies regulars, 6 minibusos per a línies de proximitat i 10 busos “double-

deckers” per al Barcelona Bus Turístic.  

- En relació als autobusos elèctrics vol comentar de manera ràpida, diu, just per incidir en la 

importància, les diferents proves que estan duent a terme amb vehicles cent per cent 

elèctrics, tal i com exposa el detall de l’informe escrit. 

- Assenyala com la Fundació de TMB juntament amb l’Once i Vodafone, desenvoluparan 

un projecte tecnològic d’R+D que facilitarà l’ús del transport públic per part de persones 

cegues o amb baixa visió, que compta també amb el suport de la Fundació Mobile World 

Capital Barcelona, consistent en solucions tecnològiques diferents per facilitar l’orientació 

de persones discapacitades en estacions de metro i parades d’autobusos mitjançant 

aplicacions en dispositius mòbils i balises de radiofreqüència. 

 

Finalment, fa un repàs de la darrera part de les dades d’oferta i demanda, abundant en 

l’informe de la Presidència lliurat per escrit, així com l’informe de gestió, dels quals 

comenta que amb els increments de demanda que reflecteixen i la tarifa mitjana que hi 

veiem, hi ha marge per créixer en el futur immediat. 

 

 

4. Situació del pressupost a juny de 2015. 

Enric Cañas comenta el document de “Seguiment de pressupost, juny 2015” que 

prèviament s’ha repartit, explicant que el tancament comptable de què disposem ara és de 

data 30 de juny, ja que  els mesos de juliol i agost es tanquen al setembre, un cop la Cambra 

de Compensació de l’ATM es reuneixi per fer la liquidació del Sistema Tarifari Integrat. 
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El conseller delegat segueix amb el quadre d’ingressos i despeses de juny 2015 el qual, diu, 

mostra uns ingressos per recaptació superiors al pressupost en 1,4 milions d’euros, degut a 

una recaptació per sobre del pressupost de Bus i Metro, tant per demanda (+988 mil 

viatgers) com per tarifa mitjana (0,602 euros, +0’3% sobre pressupost), que s’ha de sumar a 

l’augment de recaptació de transport de l’OCI, que encara que la demanda ha estat inferior 

a la prevista (-30 mil viatgers), ha registrat una tarifa mitjana per sobre de la pressupostada 
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(6,936 euros +3,2% sobre pressupost). A més a més, cal restar a aquest resultat l’increment 

que han registrat les comissions, ràpels i bossa ATM, per un import de 334 mil euros. Per 

tant, tenim una desviació positiva d’1,1 milió d’euros. Amb tot, si sumen –diu l’informant- 

la variació de la resta d’ingressos propis, arribem a un increment dels ingressos en relació al 

pressupost de quasi 2 milions d’euros (1,975 milions). 

 

Quant a les despeses d’explotació, el quadre mostra que estan en 2,5 milions d’euros per 

sota del pressupost, degut principalment a la disminució de les despeses de serveis 

exteriors, 1,4 milions d’euros, i de les despeses de personal, 0,9 milions d’euros. Enric 

Cañas diu que estimen que la variació respecte del pressupost s’anirà reduint a mida que ens 

anem acostant al tancament de l’exercici. 

 

I, pel que fa a la resta de conceptes de despesa, l’amortització neta és pràcticament la 

pressupostada i les despeses financeres estan acomplint el previst al pla de finançament del 

Contracte Programa. 

 

Finalment, i en relació a les inversions, segueix l’informant, s’han activat inversions per un 

total de 7,4 milions d’euros i cal tenir en compte que després dels últims anys de contenció 

està costant agafar el ritme d’activitat inversora. El Contracte Programa es va signar el 5 de 

novembre de l’any passat i pràcticament no ha estat fins al mes de gener que no s’han 

tornat a reactivar els projectes d’inversió. Per tant el ritme d’activació d’inversions s’anirà 

produint gradualment, de fet a 30 de juny hi havia inversions compromeses per import de 

45 milions d’euros, i la previsió és que serà l’any 2016 quan es produeixi una recuperació de 

l’activació als nivells que teníem abans de la crisi. En definitiva, conclou, l’estabilitat 

financera que ens proporciona el Contracte Programa ens permet tornar a la normalitat i 

restablir la renovació d’actius que s’havien estancat en els darrers anys. 

 

Demana la paraula el Sr. Garganté i planteja: 

- Com s’ha contractat al Sr. Joaquim Balsera, exAlcalde de Gavà (PSC)? Pregunta, si 

ja forma part de la tradició a TMB endollar als exalcaldes d’aquesta ciutat, donat 

que Dídac Pestaña, exvicepresident executiu de TMB també ho va ser. 

- Pregunta des de quan ha sigut contractat Balsera com a Director comercial i de 

màrqueting i amb quin concurs públic? 
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- Vol deixar constància que el seu grup rebutja les operacions internacionals de TMB 

a Porto, així com la resta d’operacions que impliquen participar en la privatització 

dels serveis públics d’altres ciutats. En aquest sentit, expressa que igual que 

s’oposen a la privatització del transport públic metropolità no comparteixen la 

política de complicitat privatitzadora de la Direcció. 

-  En relació als estudis de l’aire, entrega un informe de la Conselleria de Medi 

Ambient on es focalitzen els problemes de l’aire a les cotxeres de Zona Franca i 

Guantánamo. Espera que es prenguin mesures. 

- Quant als pressupostos, el seu grup vol saber quin cost tenen els programes 

culturals de TMB?  

 

5. Creació de la Comissió Delegada de Contractació del Consell. 

El conseller delegat comenta que tal i com es va acordar a la darrera reunió d’aquest 

Consell d’Administració, aporta una proposta de la sistemàtica operativa per tal que les 

contractacions de més de cinc-cents euros passin pel Consell d’Administració, i després de 

comentar la sistemàtica existent a la casa, en concret en el Comitè de Contractació i en el 

d’aprovisionaments, proposa acordar: 

 

“Crear una Comissió Delegada per fer el seguiment, l’estudi i, si escau, donarà el vist-i-plau 

a l’adjudicació de les licitacions per a la contractació d’obres, serveis i subministraments, 

convocades per les societats Ferrocarril Metropolità de Barcelona. SA i Transports de 

Barcelona, SA, que suposin una despesa o inversió superior a 500.000 euros, Iva exclòs. 

Així mateix, acordarà la liquidació final dels contractes adjudicats i n’aprovarà les 

ampliacions. 

 

Constitueixen la Comissió Delegada: la presidenta, el vicepresident, el conseller delegat, 

com a mínim, i fins a dos consellers més del Consell d’Administració. Actuarà de secretari 

el del Consell d’Administració. 

 

La Comissió és constituirà i adoptarà els acords per majoria dels vocals presents o 

representats. 

 

La Comissió es reunirà amb la freqüència que requereixi la tramitació dels expedients, que 

es preveu que sigui de dues reunions al mes.  
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En cas d’urgència i sempre que no sigui possible esperar la celebració d’una sessió de la 

Comissió Delegada, l’adjudicació podrà ser duta a terme pel conseller delegat assistit pel 

director general o la persona en qui ell delegui, de la qual cosa s’aixecarà l’acta 

corresponent, que serà traslladada al secretari del Comitè de Contractació i al secretari de la 

Comissió Delegada, per tal que en doni compte a la sessió de l’esmentada Comissió 

Delegada que se celebri immediatament després. ” 

 
Sotmesa a votació la proposta queda aprovada. Hi vota en contra el Sr. Santiago 

Alonso i s’absté el Sr. Josep Gargante, la resta d’assistents hi voten a favor. 

 
Acte seguit el conseller delegat proposa que formin part de les Comissions Delegades de 

Contractació els següents membres: 

 
- Comissió Delegada de Contractació de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB, 

SA): la presidenta Sra. Mercedes Vidal Lago, el vicepresident Sr. Antoni Poveda Zapata, el 

conseller delegat Sr. Enric Cañas Alonso, el Sr. Martí Prat i Huertas i el Sr. Joan Torras 

Carol. 

 
- Comissió Delegada de Contractació de Transports de Barcelona, SA (TB, SA): la 

presidenta Sra. Mercedes Vidal Lago, el vicepresident Sr. Antoni Poveda Zapata, el 

conseller delegat Sr. Enric Cañas Alonso, la Sra. Anna Casals Farré i el Sr. Joan Torras 

Carol. 

 
Sotmesa a votació la proposta queda aprovada. Hi vota en contra el Sr. Santiago 

Alonso i s’absté el Sr. Josep Gargante, la resta d’assistents hi voten a favor. 

 
6. Designació de la representació en les empreses participades per TMB. 

 
El conseller delegat comenta que FMB, SA és membre, com a conseller de diversos 

Consells d’Administració i que cal canviar el representant. És per això que proposa al 

Consell d’Administració adoptar els següents acords: 

 
a) Que Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és consellera  de les empreses Tramvia 

Metropolità del Besos, SA i Tramvia Metropolità, SA, per acord de nomenament de les 

Juntes General d’aquestes societats de dates 8 de setembre de 2009 i 29 d’octubre de 2014 

respectivament, havent acceptat prèviament el càrrec aquest Consell d’Administració. 
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b) Que Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és membre de la Junta Directiva de MC 

Mutual Mútua Col.laboradora de la Seguretat Social.. 

 

c) Nomenar el senyor Enric Cañas Alonso com a representant de Ferrocarril Metropolità 

de Barcelona, SA als Consell d’Administració de les empreses Tramvia Metropolità, SA., 

Tramvia Metropolità del Besòs, SA i MC  Mutual en substitució del Sr. Dídac Pestaña 

Rodríguez, representant fins ara d’aquesta societat. 

 

d) Present en aquest acte, el Sr. Enric Cañas Alonso accepta la designació com a conseller i 

manifesta que no l’afecta cap incompatibilitat legal per a exercir el càrrec i que les seves 

circumstàncies personals són les següents: major d’edat amb domicili a Barcelona, carrer 

60, num. 21-23 Sector A, polígon industrial Zona Franca 08040 Barcelona i DNI núm. 

43.424.191-F. 

 

e) Facultar el conseller delegat i el secretari perquè, en mèrits d'aquest acord i fent ús de les 

facultats que té delegades, signi tots els documents públics i privats, relacionats amb aquests 

acords i per a la seva plena efectivitat.” 

 

El Consell d’Administració acorda, amb l’abstenció del Sr. Garganté, el 

nomenament del representant als Consells d’Administració de Tramvia Metropolità 

del Besòs, SA, Tramvia Metropolità, SA i a la Junta Directiva de MC Mutual. 

 

7. Torn obert de paraules. 

 

Demana la paraula el Sr. Manel Ferri per fer constar que : 

 

- En relació a les obres d’adaptació a PMR de l’estació de Vila Olímpica, demana una 

modificació del nom de l’estació actual i afegir-hi  “Hospital del Mar” . 

-En relació als indicadors de qualitat, proposa crear  un sistema de participació i consulta 

amb la posada en marxa del Comitè d’Usuaris de TMB. Recorda que és l’empresa de major 

dimensió de Transport públic i no disposa d’un espai de partició directe dels usuaris de la 

ciutat, ni d’índex de qualitat,.... 
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- Informa que ens els darrers mesos s’han instal·lat al polígon de al Zona Franca noves 

empreses i serveis de l’administració pública catalana i sembla ser que algunes empresa com 

ara AGBAR van contactar amb TMB per tal de facilitar el transport als seus treballadors 

mitjançant la línia de bus 23, amb una modificació del recorregut d’aquesta línia fins a 

l’estació de Sants Estació on arriben totes les línies de rodalies de Renfe. Aquesta gestió no 

va reeixir i voldria saber quins van ser el motius pels quals no es va arribar a un acord. 

 

Acte seguit demana la paraula el Sr. Garganté per preguntar: 

- Quin cost específic per la part externalitzada tenen els “serveis exteriors”?  

- Quines despeses d’explotació són dels fora de conveni i quines dels que estan dintre 

de conveni?  

- Quines subvencions arriben pels busos 80 i es destinen a transferir-les a l’empresa 

privada que té externalitzat el servei del Bus de Nou Barris?  

- Quines inversions i per quin motiu són per a “Direcció de persones”? 

- En relació a les noves línies afectades per la NXB (H4, V11 i V13) planteja que a 

part de parlar amb els veïns i veïnes, l’empresa ha de consultar possibles 

problemàtiques amb els conductors i conductores de les línies que seran suprimides 

(73, 22, 14, 58 i 64). 

- Sol·licita saber quan s’acaba la concessió del bus turístic privat i fa saber que des del 

seu grup aposten per no renovar la concessió i que tot el servei passi a mans de 

TMB. 

- Recorda que fa setmanes com a CUP Capgirem Barcelona i COS autobusos i metro 

de TMB van plantejar mitjançant un escrit adreçat al conseller delegat que el 

transport públic s’aturi al dia següent d’un feminicidi 5 minuts en torn de matí i de 

tarda per conscienciar i visualitzar sobre la problemàtica. Esperen una resposta. 

- De la mateixa manera, en la mateixa qualitat, també van sol·licitar un plec 

d’informació que a dia d’avui encara no s’ha respost absolutament res. I, diu, sobre 

aquesta informació que corre pressa 

 

Lliura dos escrits al secretari recordant-los aquests dues últimes qüestions. 
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8.  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 dos quarts de set de la tarda. 

 

 

 

 

                                                                      Oriol Sagarra Trias 

                   

 

 

   Vist, i plau 

  La presidenta 


