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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE  BARCELONA,  SA 

 

Consell d'Administració del 27 de gener del  2016 

 

Barcelona, a  dos quarts d’una del migdia del dia 27 de gener del 2016 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 12 de gener de 2016, 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 27 de gener 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 novembre 2015. 

5. Aprovació del Pressupost 2016. 

6. Torn obert de paraules. 

7. 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, Martí Prat i Huertas i Josep Garganté 

Closa. 

Han excusat l’assistència la senyora Mercè Perea Conillas. 

També hi són presents, com a convidats, els Srs. Enric Ticó i Buxadós, Ricard Font i Hereu, Pere 

Padrosa i Pierre, 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, 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 15 de desembre 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 comenta que el que exposarà és l’actualització del que va informar a la reunió 

anterior, i amb aquest criteri exposa el seu informe en base als següents punts : 

 
Demanda desembre.- Comença exposant les dades que qualifica de molt positives  (pendents dels 

ajustos finals de tancament), ja que a Metro l’evolució de la demanda de l’acumulat del mes de 

desembre situa l’increment real en un 2,47 %, i a bus en un 2’19. Quant a transport d’Oci 

continua el suau descens de viatgers en un -7’3%, tot i que en termes absoluts estem només 

1.300.000 viatgers per sota del màxim històric de 2007. 

 
Globalment, assenyala la presidenta, sumant bus, metro i transport de loci, la demanda conjunta 

de TMB en el 2015 ha tingut un increment de 12.7 milions de validacions respecte a les de l’any 

passat, la qual cosa suposa un augment relatiu de l’1’8%, xifres que volen dir que som davant d’un 

bon any, molt proper a les dades assolides l’any 2011 que va ser el darrer bo. I, diu, que amb 

aquesta tendència espera aconseguir batre el record l’any que ve, ja que faltaria augmentar la xifra 

en 4’6 milions de viatgers, que esperen aportar-los només amb l’entrada en servei de la L-9. Si 

mostréssim, diu,  la comparativa línia per línia, veuríem que totes han augmentat, llevat de la L-9 i 

L-10 que baixa un 1%. Posa en relleu que aquesta última dada preocupa tot i que no tant com al 

novembre, ja que la baixada de passatge acumulat ha estat menor.  

Quant a bus, segueix la informant, s’han marcat la fita de superar en aquests dos propers anys el 

record històric d’usuaris que es va produir l’any 2007, i per a aquesta fita calen 21 milions de 

viatges addicionals, i per això pensen treballar les següents línies estratègiques:   
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- 1) Dur a terme el desplegament de totes les 28 línies de bus de la NXB, en dos anys, i 

definir la resta de xarxa de bus. A més, cal explicar als veïns la Nova Xarxa de Bus 

(NXB). 

- 2) Desplegar la totalitat de la NXB, que porta associada la redefinició de la resta de la 

xarxa de bus en una xarxa que ha de ser jerarquitzada. La NXB és la xarxa bàsica però cal 

que disposi d’una de complementària que li doni capil·laritat i que s’ha de dissenyar 

partint del que tenim. 

- 3) Les línies de bus de TMB fora de la NXB han de funcionar amb cadència. Cal que el 

disseny de la nova xarxa incorpori freqüències clares de 15,’ o 20’ (excepte el bus de barri) 

- 4) Prioritat semafòrica i espai adequat per al transport públic, amb disminució del vehicle 

privat, espai que ha d’anar al bus. 

 
Al mateix temps, diu per concloure aquest punt, TMB haurà de fer front a nous increments de 

demanda futurs derivats de les restriccions a l’ús de l’automòbil que haurem de posar a Barcelona 

per protegir la salut dels ciutadans davant de la contaminació del trànsit. 

 
Quant a l’evolució de transport dins del sistema de l’ATM, en aquest cas a novembre de 2015, les 

dades també són bones ja que el guany global de viatgers és de 20,9 milions, xifra que suposa un 

augment de 2’5% en el període gener-novembre. En canvi pel que fa a TMB registra una variació 

molt lleugerament per sota de la del sistema, un 2’3%. Els operadors que registren una variació 

per sobre del Sistema són: FCG +3,3%, Tramvia +3,6%, autobusos AMB +3,8%, els de GdC  

+4,2% i els urbans un +2,8%, mentre que Renfe Rodalies és qui registra l’augment menor, un 

+1,2%. Són bones notícies constatar que el transport públic no es concentra a Barcelona i les 

rodalies, sinó en trajectes més llargs. 

 
Nova Xarxa de Busos.- La presidenta comenta breument sobre la NXB, de la qual a la darrera 

reunió ja va donar compte, que la novetat del desplegament de la fase IV és que les obres estan 

llestes i segons el previst es podrà implementar a finals de febrer. 

Linia 9.- Quant a la situació de la L-9, en diu que el dia 12 de febrer s’obrirà el tram sud a 

l’aeroport, que té 20 quilòmetres i 15 estacions. I que aquest fet suposarà que el 25% de la xarxa 

de metro serà automàtica, i per longitud el nou tram és comparable amb la línia més llarga de la 

xarxa actual que és la L-1 que té 20,7 quilòmetres. En paral·lel al nou tram, entraran en 

explotació, però sense servei comercial, 6,3 quilòmetres del ramal de la Zona Franca (futura L10 

Sud) perquè els trens puguin accedir a la zona de tallers. És previst el funcionament d’un carrusel 

nominal de 9 trens (amb un interval de 7’23” entre Aeroport T1 i Zona Universitària).  
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Però aquest esquema bàsic de serveis es pot complementar amb reforços (amb subcarrusels 

propers als 3 minuts d’interval), per adaptar-se a les puntes de demanda que es puguin generar a 

la Fira i l’Aeroport o altres esdeveniments. El divendres 22 de gener es va fer l’acte de recepció de 

les instal·lacions (la data prevista per fer-ho era el dia 2 de gener). Des d’aquest dia fins al de la 

inauguració, la L9 Sud farà les proves de marxa en blanc sota la supervisió de TMB, si bé 

anteriorment ja es feien proves de marxa sota la supervisió de la Generalitat. La línia té una 

dotació de 14 trens. 

 
T-Mobilitat.- Pel que fa a la T-mobilitat la presidenta comenta que es va constituir un grup de 

treball amb l’Ajuntament, l’AMB i la Generalitat. Aquest grup va començar a reunir-se el 9 de 

desembre i finalment el 21 de gener es va produir la reunió final i presentació de la documentació. 

No hi ha hagut acord en relació al projecte de la T-Mobilitat.  Subratlla que en el grup de treball 

s’ha posat de manifest que hi ha una alternativa coherent amb l'autonomia local, recorda que el 

transport públic és una competència local, i que a més aquesta alternativa és compatible amb la 

Llei de Finançament del Transport Públic i, el que encara és més important, no impedeix 

l'existència d'un sistema tarifari integrat a tot Catalunya. Seria un error, diu, convertir un consorci 

de base local, el de l'àrea de Barcelona, en l'Autoritat del Transport de Catalunya. Si cal es crea, 

però clarament. 

 
Convenis col·lectius.- Acte seguit aborda la situació laboral començant pel Conveni de metro del 

qual informa que el passat 14 de gener es va dur a terme una assemblea de treballadors que va 

acordar un programa de mobilitzacions que inclouen una vaga parcial de 5 hores (de 10 a 15h) pel 

dia 2 de febrer, i dues jornades de vaga posteriors (22 i 24 de febrer) coincidint amb el congrés 

del mòbil ( WMC). 

 
El 25 de gener es va portar a terme la mediació davant el departament d'Empresa i Ocupació, 

sense acord. Les principals reclamacions de la representació dels treballadors són: 

- Contractació:  tot el personal ha d'estar contractat al 100% de jornada i amb caràcter 

indefinit. 

- Increment salarial: 150€ anuals per tota la plantilla el primer any, i 150€ més el segon any 

de vigència del nou conveni. Aquests increments suposarien un increment del 8% de la 

massa salarial. 

La presidenta diu que aquestes demandes resulten totalment inassolibles per a l’empresa i atesa la 

decisió de mantenir la convocatòria de vaga per al proper 2 de febrer s’ha suspès la reunió de 

negociació de Conveni Col·lectiu de dimarts 26 de gener. 
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Pel que fa al conveni de busos, la presidenta comenta que se segueixen les negociacions amb la 

majoria del comitè d'empresa, tot i que el passat dijous 21 de gener una part minoritària de la 

representació dels treballadors va acordar abandonar la mesa de negociació i anuncià que ho feia 

sine die, així com la convocatòria d'una vaga parcial el dia 3 de febrer, l’endemà de la de metro, de 

10 a 16 h. Els objectius de la vaga són: 

 
- Que TMB es posicioni en contra de la privatització de serveis i contra la creació de nous 

llocs directius i els sous desorbitats d’aquests directius. 

- Que s’avanci en la negociació del conveni (precarietat, recuperació del poder adquisitiu, 

reducció de jornada, jubilació parcial, eliminació de l’acomiadament objectiu). 

- Que es deixi d’intervenir en l’acció sindical de l’empresa (alliberats sindicals al marge del 

conveni) 

En relació a un dels objectius de la vaga continguts en el punt de la convocatòria, el de la 

precarietat laboral, la presidenta recorda que a Transports de Barcelona el 90% dels contractes 

són indefinits, el 6% són jubilats parcials i, de la resta, un 4% de contractes de durada 

determinada (contractació en cap de setmana per necessitat estructural, acord municipal per 

l'ampliació del servei, estacionalitat de l'oferta, vacances, incapacitats temporals de llarga durada, 

etc.). 

 
Per acabar, diu la Sra. Mercedes Vidal, l’empresa manté la voluntat negociadora, per la qual cosa 

el proper dijous 28 de gener seurà a negociar amb la majoria de la representació dels treballadors. 

Acte seguit demana la paraula el Sr. Martí Prat per preguntar a)si en relació a la demanda i als 

propers exercicis, l’empresa té en compte la potencial posada en marxa del tramvia a la Diagonal, 

b) en relació a la T-Mobilitat si hi ha una proposta concreta i que pot suposar tirar enrere el 

concurs, i c) el calendari del procés participatiu de la NXB. 

 

El Sr. Oscar Ramírez demana si es pot conèixer la demanda agregada del Transport Turístic, per 

tal de saber què suposa per a l’empresa. I en relació a l’objectiu de baixar el transport privat, 

demana el pressupost a llarg termini que hi ha previst (Pla d’Inversions) per donar resposta a 

aquest objectiu. Finalment, l’intervinent demana si els poden fer arribar les xifres de la T-

Mobilitat. 

El Sr. Garganté intervé per plantejar i informar sobre els punts següents: 
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- Si en dos anys hi ha d’haver 28 línies de la Nova Xarxa, de les que ara mateix n’hi ha en marxa 

13 i se n’han eliminat 21, la realitat és que globalment hi haurà menys cotxes i menys serveis. Ara 

es posaran en marxa 3 línies més (16 en total) de la Nova Xarxa i s’eliminen 5 línies més (26 en 

total) i es retalla el recorregut de la 22, on els veïns i veïnes han mostrat la seva disconformitat. 

Per tant, i tenint en compte aquesta situació, pregunta quantes línies desapareixeran en total un 

cop implementada tota la Nova Xarxa? Per què la Direcció mai ens respon a aquesta pregunta? 

Evidentment la resposta no deu ser agradable ni pels treballadors i treballadores, ni per a les 

usuàries. 

- Pel que fa a la T-Mobilitat, el plantejament que fa la Presidència és la de rentar la cara a la 

privatització, donat que no es planteja rescindir el contracte amb el Consorci d’empreses 

capitanejat per La Caixa, sinó senzillament deixar marcs públics a la col·laboració amb l’empresa 

privada. No hi estem gens d’acord. 

- Sobre la negociació dels convenis de Metro i Autobusos creu que la Direcció negociadora és tan 

reaccionària com habitualment, no hi ha hagut canvis en aquest sentit malgrat els canvis a la 

Presidència i la voluntat que expressa l’empresa és falsa. Es porten mesos i moltes reunions i el 

que expressen els sindicats combatius és que no s’està plantejant cap millora real. A autobusos, 

segueix l’intervinent, no s’estableix acabar amb la contractació precària, tampoc es recupera el 

poder adquisitiu perdut, es vol introduir un plus que promociona anar a treballar malalt o fer 

d’esquirol, es promociona una mútua de salut privada i no es realitza una defensa del transport 

públic enfront dels operadors privats. I és en aquest tema que es pregunta com és possible que 

amb diners públics s’estigui promocionant una mútua de salut privada, ja no solament pels fora 

de conveni sinó també pels que estan dintre de conveni. 

 
A Metro la creixent disminució de la jornada laboral implica contractar únicament personal al 

75% de la jornada. I fins s’ha arribat a ofertar contractes al 50% i al 37%. Això significa que hi ha 

col·lectius que no poden conciliar la vida laboral amb la familiar pels horaris, hi ha una 

disminució del personal que implica una disminució en el servei que es realitza amb disminució 

de la freqüència de trens. 

 
El Sr Garganté vol posar en relleu que no es sorprenent que les diferents plantilles hagin decidit 

tirar endavant mobilitzacions veient l’actuació de la Direcció. Els pressupostos del 2016 mostren 

que no hi ha voluntat per que no hi ha partides econòmiques que reflecteixin que s’està negociant 

ambdós convenis. És una vergonya. 
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Entrega dos escrits de les reivindicacions de les plantilles de Bus i Metro. 
 
Intervé la presidenta per comentar sobre el tema del tramvia, i diu que efectivament s’ha deixat 

d’abordar-lo quan ha parlat del tema de la infraestructura per complementar el transport públic, al 

subsòl el metro i a la superfície la gestió del tramvia amb el conjunt de la xarxa que seria 

integrada. I  hi ha uns estudis que s’estan fent sobre la complementarietat de servei. 

 
Pel que fa a la T-Mobilitat, diu que han traslladat a l’ATM la pregunta i per part de les 

administracions hi ha bona recepció i s’està a l’espera de les preguntes no tècniques plantejades. 

Quant al Pla d’Inversions hi està previst, però ara hi ha dues actuacions i els propers anys més 

que s’han de programar. 

 
Intervé el Sr. Lluís Cerdà per comentar que la Fase IV del Pla de participació octubre-novembre 

és va passar als Districtes i es van escoltar les peticions o demandes que en aquests moments 

estan processant. Recorda que la línia 22 es volia eliminar totalment i van decidir deixar-la a la 

plaça Kennedy en base a les demandes, com també va passar amb la 60. El resultat del Pla es va 

penjar al web, i la Fase V començarà a partir del mes de març un cop acabada la que s’ha 

comentat. 

El Sr. Garganté intervé de nou per dir que no entén per què la Presidència tracta el tema del 

Tramvia per la Diagonal, tenint en compte la minsa representació que hi té. Sembla que estigui 

més interessada en aquest servei privatitzat que en la pròpia companyia TMB. Sol·licita els estudis 

que va sol·licitar TMB en relació a l’afectació del Tramvia per la Diagonal. 

 
Demana la paraula el Sr. Forn i pregunta com preveuen participar a la gestió del Tramvia atès que 

hi ha unes companyies existents. 

 
La presidenta intervé per dir que hi ha un estudi que preveu la participació de l’empresa tant en la 

gestió com en l’operació. 

I el Sr. Oscar Ramírez intervé de nou per demanar que els facin arribar tots els informes que hi 

ha o encarregui TMB d’ara endavant. 

El Consell d’Administració és dóna per informat 

 
3. Informe de Gestió de TMB.  

El Sr. Cañas diu que atès el que tractarà en els punts següents i que la demanda l’ha tractat 

l’informe de la Presidència, refon aquest punt en els que tot seguit abordarà. 
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4. Situació de pressupost a novembre 2015. 

El conseller delegat comenta, del quadre d’ingressos i despeses que tots els assistents tenen per 

haver-los-el lliurat amb anterioritat, que els resultats de novembre han registrat uns ingressos per 

recaptació inferiors al pressupost en 1,5 milions d’euros, degut a una disminució de la demanda 

de -4,074 milions viatgers, -0,8% sobre pressupost, que es compensa amb una lleugera millora de 

la tarifa mitjana de 0,002 euros, que s’ha de sumar a la disminució de la recaptació dels Transports 

de l’OCI, que encara que la demanda ha  estat  inferior a la prevista en -172 mil viatgers, ha 

registrat una tarifa mitjana per sobre de la pressupostada de 6,931 euros, +3,0% sobre pressupost. 

A aquest resultat, diu el Sr. Cañas, s’hi ha de sumar la disminució que han registrat les comissions, 

ràpels i bossa ATM, per un import de 455 mil euros. Per tant, tenim una desviació negativa de la 

Recaptació Neta al voltant d’1 milió d’euros. Els bons resultats de desembre, no han permès 

assolir la demanda i recaptació prevista al Contracte Programa, però estimem –diu- que la resta de 

conceptes que intervenen a la recaptació neta (comissions i bossa ATM) permetran compensar-la. 

Finalment, diu que la variació de la resta d’ingressos propis estan lleugerament per sota de 

pressupost, amb la qual cosa arribem a un increment dels ingressos en relació al pressupost de 

1,235 milions d’euros. 

 
Pel que fa a les despeses d’explotació, segueix l’informant, mostra que estan per sota del 

pressupost en 7,4 milions d’euros, degut principalment a la disminució de les despeses de 

personal, energia i carburants, que sumen un total de 6,4 milions d’euros, i a la disminució dels 

aprovisionaments i serveis exteriors, per un import total de 2,6 milions d’euros, que cobreixen 

amb escreix l’increment de la resta de despeses d’explotació, generat principalment per la provisió 

de la demanda de la contracta ferroviària de la neteja.  

Pel que fa a la resta de conceptes de despesa, l’amortització neta està per sota de la pressupostada 

en 4,1 milions d’euros i les despeses financeres estan per sota de la previsió a octubre en 6,1 

milions d’euros, degut a la baixada de tipus d’interès i les operacions d’endeutament realitzades. 

 
La previsió, diu, és tancar per sota de la xifra prevista al Contracte Programa, però s’ha de tenir 

en compte que hi ha moltes variacions que no estan consolidades i també s’ha de tenir en compte 

que el Contracte Programa es liquidarà a l’acabament del 4t any (2017), per tant, actuacions de 

manteniment, per exemple, que no s’hagin pogut dur a terme al llarg d’aquest any es realitzaran al 

llarg de 2016. 
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Quant a les inversions, s’han activat inversions per un total de 20 milions d’euros i s’ha de 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 no ha estat fins 

el mes de gener de 2015 que s’han començat a reactivar els projectes d’inversió. Per tant, el ritme 

d’activació d’inversions s’ha anat produint gradualment, de fet a 30 de novembre les inversions 

compromeses pujaven a 60,8 milions d’euros, i la previsió és que serà l’any 2016 quan es 
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produeixi una recuperació de l’activació als nivells que teníem abans de la crisi. Finalment, 

assenyala que l’estabilitat financera que ens proporciona el Contracte Programa ens permet tornar 

a la normalitat i restablir la renovació d’actius que s’havia estancat en els últims anys. 

 

Conclou el seu informe dient que a la propera reunió del Consell ja disposaran del tancament de 

l’any. 
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Demana la paraula el Sr. Garganté i pregunta si l’empresa s’ha plantejat acabar amb el contracte 

que manté amb el Consorci públic-privat Turisme de Barcelona, que gestiona l’externalització de 

les informades del Bus Turístic, perquè aquests passin a formar part de TB. El Sr. Cañas li respon 

que estima que la relació entre TB, SA i Turisme de Barcelona ha funcionat bé, amb tot diu que 

tot es replantejable però cal tenir present que hi ha un contracte entre ambdues parts. 

 
El Sr. Garganté demana aquest contracte i conèixer els beneficis que genera a Turisme de 

Barcelona el servei del Bus turístic. 

 
El Consell es dóna per informat sobre el pressupost a novembre de 2015. 

 
5. Aprovació del Pressupost 2016. 

El conseller delegat presenta el pressupost per a l’exercici 2016, que s’ha fet arribar a tothom, 

elaborat un cop aprovades les tarifes pel Consell d’Administració de l’ATM el passat 23 de 

desembre de 2015.  

 
El document comença amb una Introducció que conté uns antecedents per entendre el passat 

recent, la recent història de finançament del Sistema i de TMB i les bases del document que 

presenten per passar a les principals fites del pressupost 2016 i les xifres del pressupost per al 

2016 que conté les següents directrius: 

 
1r. Les xifres de Contracte Programa l’acord de l’ATM de 23 de desembre de 2015 sobre Política 

Tarifària, que suposa una menor recaptació neta de 12,306 milions d’euros que es compensa amb 

un increment de les aportacions de les Administracions via ATM per import de 4,663 milions 

d’euros i una aplicació dels fons de reserva de CP per import de 7,463 milions d’euros (el fons de 

reserva s’ha aplicat abans de tenir el tancament real de 2015, però l’ATM va estimar que es 

generaria un fons de reserva, i en virtut del contracte programa les administracions poden 

prendre aquest tipus de decisions de la mateixa manera que en el cas de produir-se desviacions 

sobre el CP aquestes haurien de ser compensades per les administracions en els exercicis 

posteriors). En qualsevol cas, diu, cal recordar que TMB no es pot endeutar per manca 

d’aportacions de les administracions en relació al contracte programa, aquest fet seria causa 

d’anul·lació i cancel·lació del deute de l’operació de refinançament. 

2n. El pressupost 2016 suposa una continuïtat del 2015 amb les següents diferències principals, 

que són les que preveu el Contracte Programa: 

- Les necessitats corrents per la posada en marxa de la L-9 sud. 
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- Periodificació anual del Pla de Millora de busos 

3r. En el Pla d’Inversions hi ha previst uns 87 milions d’euros per recuperar el ritme inversor 

gràcies a l’Amortització neta i per l’ajustament de les partides del pressupost inicial del Contracte 

Programa que permet en el 2016 l’aplicació de recursos a inversions. Aquest pressupost inclou 

una inversió per a renovació d’autobusos per import de 32 milions d’euros, que s’hauria de 

mantenir al llarg dels propers anys per aconseguir reduir l’antiguitat mitjana dels autobusos a 

nivells anteriors a la crisi. 

 
Assenyala l’informant, de la part dedicada a necessitats totals de TMB del document, que: 

- Les necessitats a subvencionar del Compte de Resultats de TMB de l’exercici 2016, sense tenir 

en compte el rènting de trens, el cànon ferroviari de la Línia 9, ni les despeses financeres del 

sanejament del deute (ja que són variables que no depenen de la gestió directa de TMB) 

disminueixen respecte al pressupost de 2015 un 1,94% (-4.268 milers d’euros). 

- Els ingressos d’explotació creixen en un 2,55% (10.289 milers d’euros) i les despeses 

d’explotació augmenten en un 2,58%, és a dir, 14.036 milers d’euros respecte al pressupost 2015, 

principalment degut a les noves despeses derivades de la posada en servei del Tram I de la Línia 9 

durant el mes de febrer de 2016. 

- Aquest pressupost també recull:  

- la xifra de cànon a pagar a l’IFERCAT prevista al Pla Marc inicial per import de 52,901 

milions d’euros, per tant, no recull cap increment del cànon del Tram IV, sabent que tant 

al 2014 com al 2015 ha estat superior al previst. Ni tampoc s’ha considerat, cap estimació 

del cànon del nou tram de la Línia 9, i 

- el rènting de trens per import de 74,757 milions d’euros. 

- Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost contempla una inversió de millora de bus per 

import addicional de 18,247 milions d’euros per a la compra de nous autobusos, amb l’objectiu 

d’incrementar la inversió a mínims que s’estava realitzant (entre 14-15 milions d’euros), assolint 

un import total de 31,9 M€, i poder millorar l’estat dels autobusos.  

 
Quant al pressupost de 2016, l’informant en destaca els següents eixos: 

1. Manteniment de l’oferta a la xarxa de Metro, al màxim nivell de qualitat i eficiència en el servei. 

2. La recuperació de la xifra d’inversions per fer actuacions que permetin posar al dia les 

instal·lacions, infraestructures i el parc mòbil, per assegurar un servei de qualitat al futur. 

3. Posada en servei comercial del Tram I de la Línia 9 (Aeroport-Zona Universitària) durant el 

mes de febrer de 2016. 
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4. Posada en servei de la Fase IV de la Nova Xarxa de Bus a finals de febrer de 2016. 

5. Dur a terme les actuacions necessàries al conjunt de l’organització per adaptar TMB a les 

necessitats del projecte T-Mobilitat, que suposarà un canvi de paradigma en la gestió futura de la 

mobilitat. 

6. Inversió de Millora de Bus, per tal d’actualitzar l’antiguitat mitjana de la flota als nivells previs a 

la crisi econòmica. 

 
L’informant insisteix a assenyalar que en el document, aparat 4, es recullen els criteris del 

pressupost, que -com ja ha dit- van en línia de continuïtat respecte del de 2015, i dels que en vol 

destacar l’increment previst de la demanda del 2%, seguint les directrius de l’ATM, que preveu 

una demanda de 584 milions d’euros (12 milions més respecte al tancament de l’exercici 2015). 

Així mateix, a l’apartat 5 -dedicat al detall d’ingressos- hi podem veure el detall dels ingressos 

tarifaris, ingressos propis i subvencions especials. 

 
Finalment les línies principals d’inversió, són: 

A la Xarxa de Metro: 

- Rebre dos trens remodelats de la sèrie 2000 d’un total de 6. Amb aquesta remodelació 

pretenem augmentar la vida útil dels trens a 15 anys. 

- Millores en infraestructures tant en via com en túnels, totes elles per garantir la seguretat 

ferroviària. Millora de les infraestructures en via, principalment la renovació de la via 

sobre balast i sobre formigó, renovació de cunetes, rectificat de carril, muntatges 

antivibradors. Millora de les infraestructures de túnels,  la consolidació de túnels i ponts, 

pous d’esgotament i fosses al llarg de tota la Xarxa així com la consolidació i actuacions 

estructurals a la xarxa. 

- Millora de les infraestructures i telecomunicacions necessàries per al manteniment de la 

qualitat del servei a metro, actuacions en cambres de comunicacions i desplegament de la 

Nova Xarxa MPLS, videovigilància, implementació EMV. Totes aquestes actuacions 

s’emmarquen dins del PDT 2015-2017 i principalment són: Sistemes de seguretat i 

protecció civil, Sistemes de gestió de les infraestructures fixes. 

- Actuacions a diverses estacions, escales mecàniques i renovació parcial d’ascensors en 

diverses estacions, amb antiguitat superior a 25 anys, per tal de complir amb les normes 

de seguretat (EN115 i RD15). 

- Continuació de la revisió extraordinària del Funicular amb l’adequació dels equips de la 

Subcentral. 
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- Finalització de l’adequació per l’obtenció de la llicència mediambiental del taller de Sant 

Genís i nous projectes executius per a l’obtenció de les llicències mediambientals de Santa 

Eulàlia i Buxeres. 

 
- A la Xarxa de Bus: 

- Actuacions en la cotxera de Zona Franca-Port, construcció de la Fase I del projecte 

executiu de la cotxera per import d’1,4 milions d’euros. 

- Continuació del Projecte Zeus a la cotxera Triangle Ferroviari amb l’estació de càrrega 

elèctrica. 

 Renovació de la flota d’autobusos: 

 Es recuperen les inversions en renovació de flota de Bus, aturades quasi totalment 

en aquests últims exercicis. 

 Cal recordar que des de l’inici de la crisi s’ha passat d’una antiguitat mitjana de la 

flota de Bus de 6,4 anys l’any 2008 a una antiguitat de 9,4 anys a l’actualitat. 

 Així, al llarg del 2016, hi ha previst incorporar 6 autobusos doble pis adjudicats al 

2015 i 78 autobusos que s’adjudicaran al 2016. La composició d’aquesta nova flota 

per al 2016 serà: 

- 10 autobusos dièsel de Doble Pis de 3 eixos. 

- 10 autobusos híbrids estàndards de 12m.  

- 40 autobusos híbrids articulats de 18m. 

- 18 autobusos GNC estàndards de 12m. 

 

Pel que fa a l’Àrea de Tecnologia, diu que es pot veure amb detall al document que s’ha lliurat. 

Per tant, conclou el conseller delegat, el pressupost que sotmetem a aprovació suposa un 

Pressupost Total de 777 milions d’euros, dels que el 41% (320 M€) corresponen a Bus i el restant 

59% a Metro (457 M€). Pel que fa al finançament, 414 milions es financen via ingressos tarifaris, 

ingressos accessoris i subvencions especials, és a dir, un 53%, i els restants 363 milions  es 

financen via aportacions de les Administracions (47%). 
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Per últim, a la pàgina 24 mostrem les fonts de finançament de les necessitats de TMB de l’any 

2016, per import de 363.075 milers d’euros, que es cobriran en un 94% via aportacions 

pressupostàries de l’ATM, és a dir, 340,434 milions d’euros, i el restant 6%: via endeutament per 

import de 15,000 M€ i aplicació del fons de reserva del CP 2014-2015 per import de 7,642 M€. 



16 

 

 

 

Un cop acabada l’exposició s’obre un torn de paraules entre els assistents que comença el Sr. 

Martí Prat preguntant per l’impacte de la T-12, i com afecta la previsió de l’increment del 3% amb 

un menys ingrés de tarifa. 

Acte seguit el Sr. Joaquim Forn pregunta per les previsions de la xarxa de bus, ja que només veu 

l’ampliació de febrer, i pregunta per la resta. 

 
El Sr. Cañas intervé per comentar que el pressupost s’ha fet a recursos constants, i si s’adopten 

d’altres mesures sense increment de recursos s’haurà de reestructurar. 

 
El Sr. Óscar Ramírez pregunta també per l’impacte de la T-12 i si hi ha compensació, diu que no 

entén que dels catorze als setze anys sigui diferent de la resta. 

La presidenta intervé per aclarir que l’Ajuntament de Barcelona ho haurà de compensar i que 

encara ho estan estudiant. 

 
El Sr. Josep Gargante demana un cop més els sous dels membres de l’equip directiu fora de 

conveni. No pot ser que basant-se en la Llei de Protecció de Dades s’escudin en no publicar la 

informació dels sous dels fora de conveni mentre que no hi ha problema amb les dades dels i de 

les que estan dins de conveni. 
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En concret el Sr. Pau Noy, nou càrrec com adjunt del Conseller delegat, l’ha sorprès que es 

mantinguin els complements, les dietes i els beneficis socials. Sembla que a alguns la crisi no els 

toca mai. 

 
Segueix el Sr. Garganté dient que a metro segons un escrit de la CGT, que entrega al secretari, el 

sou de l’equip directiu s’ha incrementat un 14,27% segons les dades que han rebut de l’empresa. 

Un increment que contrasta amb la pèrdua de poder adquisitiu de la plantilla del suburbà. 

 
El Sr. Enric Cañas intervé per aclarir els increments previstos dins de conveni i els de fora de 

conveni. 

 
El Sr. Santiago Alonso intervé per agrair la informació, i planteja un dubte sobre el pressupost de 

la despesa de la L-9 en funció de la demanda. 

 
El Sr. Cañas explica que estima que superaran el que preveu el contracte programa, i tant la tarifa 

com la demanda estan prudencialment per sota, però el ratio se superarà i treballen en aquesta 

perspectiva. 

 
El Sr. Lluís Cerdà demana si se’ls pot fer arribar el nombre i la tipologia de busos que es 

renovaran. 

 
El Sr. Enric Ticó planteja que partint del fet que l’any anterior la inversió prevista va ser de 

seixanta milions i va acabar en un terç, que fa pensar que enguany s’assolirà el vuitanta-set milions 

pressupostats. 

 
I li respon el Sr. Cañas que ho faran per necessitat de la casa, ja que l’històric força i cal recuperar 

el nivell d’inversió, que aquesta és la direcció. 

 
El Sr. Manel Ferri intervé per preguntar si hi ha una campanya específica per captar passatge allí 

on arribarà la L-9. I el conseller delegat li respon que l’àrea de màrqueting ho està preveient. 

 
La presidenta sotmet el pressupost presentat a votació i el  pressupost queda aprovat amb el 

següent resultat: 

Per nou vots a favor i el vot en contra del Sr. Josep Garganté. 
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6. Torn obert de paraules. 

En aquest punt el Sr. Garganté intervé per preguntar qui és el propietari del passadís que hi ha a 

passeig de Gràcia entre la L-3 i la L-4, ja que va veure que es reformarà el vestíbul i desapareixerà 

el passadís, i li respon el Sr. Cañas que la situació patrimonial de l’empresa és molt complexa, i 

que ho mirarà i li respondrà per escrit. 

 
Per últim, i en relació al comentari del Consell d’administració passat, el Sr. Garganté informa al 

conseller delegat que estranyat per les seves paraules en relació a les cabines de pintura 

d’autobusos i que no hi cabien els vehicles, va preguntar als mecànics i li van informar que això 

no era cert. Que sí que hi caben però que no saben per quin motiu la Direcció prefereix pintar-los 

fora, utilitzant una empresa externa. 

 
7.  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 un quart de tres de la tarda. 

 

 

 

                                                                                                      Oriol Sagarra Trias 

                   

 
 
 
   Vist, i plau 
  La presidenta 


