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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE  BARCELONA,  SA 

 
Consell d'Administració del 30 de març del  2016 

 
 
Barcelona, a  dos quarts d’una del migdia del dia 30 de març 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 20 de març 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. Formulació de Comptes Anuals 2015 i de l’informe de gestió 

4. Torn obert de paraules. 

5. 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, Martí Prat 

i Huertas i Josep Garganté Closa . 

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

Hereu, Francesc Sutries i Grau, 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. 
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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 27 de gener de 2016, 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 el seu informe en base als següents punts : 

 
Demanda febrer.- Pel que fa a Metro, la demanda acumulada durant aquests dos primers 

mesos de l’any, a finals de febrer, ha augmentat respecte dels mateixos dos mesos en el 

2015 només en un 0,6% amb dades homogeneïtzades (tenint en compte els efectes del 

calendari i les vagues). Malgrat l’obertura de la L9 Sud, les tres jornades de vagues en el 

metro han pesat negativament i no hem tingut els increments que esperàvem. La 

presidenta expressa el desig que un cop recuperada la normalitat, més endavant puguem 

oferir dades de creixement més importants.  

 
Quant a TB, sense els Transports de l’Oci, la variació de la demanda a desembre respecte 

de l’any anterior, ha estat molt important, del +7,30% amb dades homogeneïtzades. Aquest 

gran creixement, diu, es deu a diversos factors. En primer lloc a un important increment 

d’oferta en comparació amb els dos primers mesos de 2015, i en segon lloc a l’efecte de 

les vagues, que ha estat inferior al de metro .  

 
Globalment, doncs, conclou Mercedes Vidal, sumant bus, metro, i sense el transport d’oci, 

la demanda conjunta de TMB en aquests primers dos mesos del 2016 ha estat, en xifres 

homogeneïtzades, un 2,42% superior i ha representat un guany de 682.000 validacions 

respecte del mateix període de l’any passat. Bones notícies. 

  
Pel que fa al passatge en el sistema ATM el 2015, les dades confirmen la recuperació de la 

demanda i ha permès tancar l’exercici amb 939,3 milions de viatges, un 2,5% més que el 

2014. En xifres absolutes això suposa un increment de 23 milions de viatges més, superant 

en 2 milions el màxim històric de l’any 2011. 

 
Nova Xarxa de Bus (NXB). Implantació Fase V.-  La presidenta sobre la Fase IV comenta 

que com estava previst, el 29 de febrer de 2016, varen posar-se en servei tres noves línies 

de la Nova Xarxa de Bus. Amb aquesta quarta fase ja funcionen 16 de les 28 línies 

previstes, xifra que suposa el  57% del desplegament total del projecte. Recorda que les 

línies són: Línia H4: Zona Universitària amb Bon Pastor, Línia V11: l'Estació Marítima 

(WTC) i la Bonanova i Línia V13: Pla de Palau amb l'Avinguda del Tibidabo. 

Pel que fa a aquestes línies, les dades dels primers dies de març indiquen que s’estan 

assolint ràpidament els objectius de passatge que l’empresa s’havia marcat. 
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Pel que fa a la Fase V, i com ja va explicar –diu- en anteriors sessions del consell, en 

aquest moment està en fase de proposta tècnica que encara no està enllestida, i durant el 

2016 s’iniciarà un procés participatiu a gran escala per debatre sobre la implantació de les 

12 línies que quedaran per posar en funcionament juntament amb totes les línies i tota 

l’oferta en superfície. I un cop finalitzada, s'accelerarà al màxim el desplegament de la 

resta de la Nova Xarxa de Bus.  

  
Obertura al servei de la L-9.- Quant a aquest tema, comenta, que com estava previst, el 12 

de febrer van procedir a la inauguració del tram sud de la L9 de metro, de Zona 

Universitària a la terminal T1 de l’aeroport, amb una longitud de 20 km i 15 estacions, la 

qual cosa comporta –recorda- que el 25% de la xarxa de metro és automàtica.  

 
Per comentar les primeres informacions, diu que el nombre de validacions ha estat d’unes 

25.000, amb tendència a l’estabilitat. Que l’estació més utilitzada és la de Collblanc (efecte 

xarxa correspondència amb L5) amb uns volums de passatge superiors a la de la suma de 

les dues terminals de l’aeroport (T1+T2). Les xifres del MWC no van ser gaire elevades, si 

bé per sobre notablement de la mitjana. El dia de màxima afluència va ser el dimecres 24-F 

amb 35.000 validacions en front de les 24.000 d’un dimecres convencional. Els valors de 

passatge encara són baixos, el 10% del passatge d’una línia consolidada de metro per a la 

mateixa distància. Per això, l’empresa ha endegat un seguit de mesures promocionals per 

incrementar el passatge, de les quals n’esperem començar a veure els resultats a finals 

d’any. 

 
Estat del projecte T-Mobilitat.- La presidenta comença l’explicació dient que un cop 

esgotada la negociació de la Comissió de la T-Mobilitat i no quedar contents, han obert un 

segon espai de negociació, a una escala més política, amb l’objectiu de trobar un encaix 

correcte del projecte de la T-Mobilitat entre les tres administracions consorciades a l’ATM. 

Aquest espai està vehiculat pel senyor Ignasi Armengol, director de l’empresa municipal 

BSM el qual ha estat nomenat per l’ATM com a comissionat per a la T-Mobilitat. 

 
Recorda que l'objectiu fonamental és poder tractar i negociar de manera separada els tres 

aspectes que el projecte T-Mobilitat desenvolupa, que són: el tecnològic, el tarifari i el de 

model de gestió. Sobre cadascun d’aquests aspectes amplia: 

 
a) En el canvi tecnològic, diu, no hi hauria d’haver grans problemes a trobar un acord. 

Simplement caldria revisar el model de gestió de la informació i supervisar la feina de SOC 

de manera més coordinada entre les administracions fent partícips els operadors públics 

que són els que poden incorporar la visió de client, donat que són els que desenvolupen 

aquestes feines ara. 
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b) En el canvi tarifari, tot sembla indicar que fer un canvi tarifari i tecnològic a la vegada pot 

ser un problema. Per tant es podria adaptar el sistema actual a la nova tecnològica sense 

contacte i en el futur introduir un nou títol sense necessitat d'eliminar-ne els que existeixin 

fins que la utilització d’aquest sigui molt petit o residual. 

 
c) En el canvi de gestió caldria fer els canvis imprescindibles per poder desplegar el 

projecte sense canviar gaire l’statu quo de la gestió, un model que no està en crisi. 

 
D'altra banda, s'han de prendre les mesures necessàries per poder revertir el model de 

gestió privada quan acabi el contracte de SOC i, si pot ser, escurçar-ne la durada. 

 
Acaba expressant el desig que en breu hi hagi una proposta. 
 
Política de transparència de TMB.- La presidenta informa que el passat dijous 17 de març,  

seguint les directrius de l’Agència Metropolitana de Transparència i de forma sincronitzada 

amb l’AMB, TMB va publicar el seu portal de transparència, on hi ha les dades de les 

retribucions mitjanes, màximes i mínimes per 30 categories, els criteris de política 

retributiva incloent-hi els convenis, les hores sindicals, l’esquelet principal de l’organigrama, 

el pressupost del 2016 i els comptes dels anys anteriors, així com un butlleta electrònica on 

es poden sol·licitar dades concretes. 

 
Per acabar, assenyala que el portal ha estat molt visitat, el nombre de visites entre el 16 i el 

20 de març ha estat de 17.664.  

 
Estat dels convenis.-   

Metro.- Després de la vaga del Mobile World Congress hi ha hagut reunions dos cops per 

setmana amb el comitè d’empresa on han intentat avançar en tots els punts del conveni. 

Creu que han avançat molt en contractació (que es considera tancat). I no s’ha avançat en 

la incorporació del nou sistema de torns i la classificació professional donat que els 

representants sindicals volen pactar abans les pujades salarials. Aquest últim punt, diu la 

presidenta, és un punt on consideren que el conveni està bloquejat i per això han tornat a 

convocar noves mobilitzacions, concretament la propera aquest dissabte coincidint amb el 

partit de futbol Barça- Madrid. 

 
La principal diferència en termes econòmics és la no acceptació, per la majoria del comitè 

d’empresa, d’una prima variable.   

 
Bus.- Mercedes Vidal dóna compte que el passat 10 de febrer, el Comitè d’Empresa de TB 

i la Direcció van arribar a un preacord de Conveni Col·lectiu per als anys 2015-2018 (el 

primer preacord es va assolir el 12 de novembre de 2015). Els punts principals d’aquest 
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segon preacord són que preveu un increment del poder adquisitiu, el manteniment de la 

flexibilitat dels sistemes de descansos i de la jubilació parcial, a més d'altres millores 

socials per al conjunt de la plantilla, alhora que garanteix l'estabilitat laboral i la 

sostenibilitat de l'empresa. Les condicions pactades en aquest preacord són les màximes a 

les quals pot arribar l’empresa, que està limitada per la contenció de la despesa imposada 

per l’actual marc legal, normatiu i pressupostari derivat de les Lleis de Pressupostos 

Generals de l’Estat i els convenis de finançament del transport públic. 

 
Malgrat això, els sindicats minoritaris de TB van convocar aturades parcials. Concretament 

van ser: Del 15 al 19 de febrer,  i del 23 i 25 de febrer, setmana del MWC, en dies alterns a 

les aturades de Metro. 

 
La informant recorda que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar uns 

serveis mínims equivalents al 20% sobre el conjunt de l'oferta en el primer cas, i d’un 30% 

a la setmana del MWC. Les aturades van tenir un seguiment al voltant del 17% de la 

totalitat de la plantilla de TB que havia de treballar, i d’un 30% entre el col·lectiu de 

conductors. 

 
El 29 de febrer el Comitè d’Empresa va convocar en referèndum a tota la plantilla de TB 

per ratificar el preacord, que fou rebutjat amb un resultat d’un 43% SI i un 57% NO. En total 

van votar 3.078 treballadors. 

 
Durant aquest mes de març, el president de la mesa negociadora ha establert reunions i 

contactes amb les diferents parts, per tal de reprendre novament la negociació. La propera 

sessió està prevista per demà dijous, 31 de març. 

 
Tramvia de la Diagonal.- La presidenta diu que l’Ajuntament de Barcelona, com saben, ha 

subscrit un protocol amb la Generalitat de Catalunya per a la unió dels dos tramvies 

metropolitans. En conjunt, la xarxa resultant tindrà una extensió de 33 km donant servei a 9 

municipis amb una població agregada de 2.333.000 habitants. 

 
Així mateix, comenta, que l’ajuntament de Barcelona va presentar els estudis 

corresponents a les quatre alternatives de traçat i l’opció millor valorada és alhora la més 

intuïtiva, per la Diagonal i en superfície. El projecte significa una inversió global de 175 

milions d’euros, que es compon de dues fases: una inversió a curt de 105 milions d’euros, 

55 milions corresponents a la plataforma ferroviària i 50 milions més per a la compra de 

nous tramvies per tal de poder donar servei al conjunt de la xarxa metropolitana dels nou 

municipis; i la resta, 70 milions més, és la previsió d’inversió a 30 anys per millorar els 

sistemes ferroviaris, ampliar-ne les cotxeres, etc.  
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Amb l’alternativa seleccionada el sistema tramviari passaria de 91.000 viatgers diaris a 

222.000, 131.000 més, la qual cosa suposa un increment del 145%, també caldrà veure els 

efectes generats  per l’efecte xarxa, i les repercussions amb la resta de modes, on s’espera 

un impacte positiu excepte amb l’autobús. 

 
Diu la presidenta que en aquest context, TMB aspira a jugar un paper central en l’operació 

de la nova xarxa metropolitana tramviària, aspecte aquest en el que treballarem en el 

decurs d’aquest any 2016.  

 
Acte seguit hi ha un torn de paraules que comença el Sr. Joaquim Forn preguntant si 

existeix un estudi de l’impacte econòmic o com afectarà sobre el bus la unió dels tramvies 

per la Diagonal, ja que hi ha previst –sembla, diu- un increment d’uns dos-cents mil usuaris 

que majoritàriament provenen del bus, i per tant, afectarà el compte de resultats de 

l’empresa. 

 
Acte seguit intervé el Sr. Santiago Alonso que demana confirmació de la vaga del proper 

dissabte, i per posar en relleu una discrepància entre la pàgina web de la transparència 

oberta recentment i el document de política i pràctica de retribucions de TMB, ja que en un 

diu que hi ha 78 directius i en l’organigrama n’hi ha 24. 

 
El Sr. Óscar Ramírez fa ús de la paraula per comentar els temes següents:  

- Sobre la T-Mobilitat, i davant les manifestacions de la presidenta que hi ha la intenció 

de deslligar el canvi de model tarifari del tecnològic,  sol·licita que informi de quin model 

es pretén desenvolupar, ja que entén que no aprofitar les possibilitats que ofereix el 

canvi tecnològic seria perdre una oportunitat per tal de treballar en el sistema tarifari 

que a la vegada podrà oferir avantatges als usuaris del transport públic i a les tarifes 

que suporten. Tanmateix sobre aquest punt, pregunta si s’ha valorat econòmicament el 

cost de la reversió de la concessió del contracte a SOC? Perquè de la intervenció de la 

presidenta es desprèn la intencionalitat de revertir aquesta concessió. 

- Connexió del tramvia, també s’ha parlar per part de la presidenta al seu informe de la 

gestió del tramvia i la seva connexió per la Diagonal, i que des de TMB s’aspira a 

participar de la gestió d’aquest servei, pregunta si existeix cap informe per valorar 

l’impacte econòmic de la “remunicipalització” d’aquest servei que està en mans de 

l’empresa TRAM des de fa molts anys. 

- Finalment, respecte a la transparència de TMB i les noves accions per a ser més 

transparents, entén, diu, que encara falta molt per fer, que no és suficient amb 

l’estructura de personal publicada al web de TMB, amb 30 categories i les seves 

retribucions mitjanes.  S’ha de superar l’opacitat que sempre ha existit en aquesta 

empresa, i ser més transparents publicant els sous i complements de tots els 
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treballadors, tant els de conveni com dels més de 570 de fora de conveni, així com els 

processos de contractació. A més, aprofitem per demanar que de cara al proper 

compte general es faciliti la tasca de fiscalització i control als grups de l’oposició per tal 

de tenir accés a la relació nominal de treballadors (model 190) per saber quina és la 

retribució de  cada treballador i quins son els que treballen a TMB dins i fora de 

conveni. 

 
El Sr. Josep Garganté intervé, per en primer lloc, diu, recordar a la presidenta que en 

relació al que ha dit sobre el TRAM, que el protocol signat entre Ajuntament i Generalitat 

preveu que la gestió d'aquest transport és cosa d'aquesta segona administració. Per tant, 

semblen poc creïbles les seves declaracions sobre que tractaran d'incrementar la part 

pública (2,5% actualment) d'aquesta privatització del Transport Públic. Bàsicament, 

declaracions de bones intencions i poca cosa més.  Quant a la negociació de conveni de 

Bus i Metro, segueix l’informant, és complicat creure's res del que diu la Presidenta quan 

afirma que hi ha hagut reunions amb el president de la Mesa de conveni a Busos i que 

demà hi ha una reunió també en aquesta empresa. Fals en els dos casos. Qui li redacta el 

que ha de dir no li està dient la veritat. 

Al desembre de l'any passat en aquest mateix Consell d'administració li vaig dir i cito 

textualment: "l'intervinent adverteix que si aquests són els màxims de la Direcció hi haurà 

problemes en aquesta negociació". I així ha sigut i en aquestes continuem. 

 
Pel que fa a busos, malgrat la pregunta tendenciosa del referèndum de CCOO-UGT-SIT en 

relació a la proposta de la Direcció i pactada amb aquests sindicalistes: "Sí al Conveni o 

No al Conveni i autoritzo al Comitè d'empresa a realitzar un calendari de mobilitzacions", 

malgrat que en aquest referèndum votaven els fora de conveni encara que no els afectava 

(també farien vaga ells?) i malgrat que la presidenta de TMB va dir en roda de premsa que 

la Direcció havia arribat a dos preacords amb "la plantilla", la realitat és que la plantilla no 

es va creure tantes mentides i el resultat del segon referèndum ha sigut: 1746 No. 1278 Sí. 

En aquest sentit, diu, ha de recordar que els Comitès de vaga Bus i Metro han exigit el 

cessament d'Enric Cañas, Conseller delegat, Jaume Tintoté, Director de TMB, Marta 

Labata, Directora de Bus de TMB, i Marc Grau, Director de Metro de TMB. Així com també 

ho ha exigit la CUP. 

I, a més a més, el Comitè de vaga del Bus de TMB ja ha exigit la dimissió de la presidenta, 

Mercedes Vidal. 

Acte seguit, planteja que des del 10 de febrer fins el 6 d'abril no s'ha convocat cap mesa de 

negociació a busos. I es pregunta, si així es negocia quelcom? Complicat oi? És una 

vergonya. En el cas de metro hem vist com quan es convoca una vaga se suspenen les 

negociacions, els representants de la Direcció no apareixen a les reunions i quan van a la 
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mediació del Departament d'Empresa i Ocupació és només per sol·licitar un 80-100% de 

serveis mínims. Fins al punt que el propi Comitè de vaga i el mediador els ha de recordar 

que són allà per intentar evitar la vaga. Recorda, diu que la presidenta  el primer cop que 

va parlar de la negociació a Bus i Metro va comentar que seria una negociació com mai 

abans, de cara, transparent. La realitat és que està sent més del mateix o pitjor. 

 
Finalment, el Sr. Gargante diu que quant a la transparència i al portal que ha realitzat TMB 

li sembla un rentat de cara, que aporta molt poc del que ja hi havia exposat al web de 

l'empresa i que no compleix el que diu la Llei de Transparència. Els sous dels treballadors 

estan falsejats, hem pogut comprovar que els mínims i màxims dels conductors de busos 

no són reals. Hi ha molts companys per sota dels mínims i ningú que arribi al màxim. 

  
El mateix pot dir de les hores sindicals, en el cas de la Coordinadora Obrera Sindical 

(COS) li imputen 1440 hores/any quan la realitat és que malgrat que han sol·licitat aquesta 

informació a l'empresa sense resposta, calculen que potser van fer 70 hores. Volen fer 

creure una teoria, quan la realitat és molt diferent. És com si publiquessin que els de la 

CUP tenim cotxe oficial perquè teòricament és així, malgrat que nosaltres hi hem renunciat 

a la pràctica. A més a més, recorda que CGT ha denunciat les hores sindicals que està 

regalant l'empresa a CCOO, UGT i SIT donat que un Reial decret de 2012 estipula que les 

empreses públiques no poden facilitar més hores sindicals que les que diu l'Estatut dels 

Treballadors i la LOLS. Per acabar de rematar, en aquesta empresa es van estar regalant 

hores sindicals il·legals a tres sindicalistes d'UGT durant anys fins que CGT ho va 

denunciar i el jutjat va aturar aquesta pràctica el 2010. 

 
Per últim, i en relació a la T-Mobilitat, diu que han dit per activa i per passiva que s'ha de 

rescindir el contracte amb el conglomerat d'empreses capitajenat per La Caixa. Que el Sr. 

Ignasi Armengol, Director de BSM, sigui el Comissionat de l'Ajuntament per renegociar 

amb La Caixa els preocupa i molt. No hauríen d'obviar que era l'home de CiU a TMB abans 

de que Xavier Trias el fitxés per a BSM. 

 
La Sra. Anna  Casals intervé per preguntar quan estarà acabada al planificació de la NXB i 

el funicular. 

 
El Sr. Martí Prat vol saber si es farà una sessió sobre la situació de la T-Mobilitat, i planteja 

que sobre salaris i transparència si es creu necessari es faci una auditoria externa. 

 
El Sr. Manel Ferri intervé per : 

- En primer lloc felicitar per la creació del portal de la transparència de TMB, d'aquesta 

manera, diu, deixem de banda l'opacitat històrica de la companyia en relació als salaris. 
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Creu que cal introduir en el portal la informació relativa als salaris del personal de neteja 

i vigilància. 

- Sobre la L9 sud, pregunta per les iniciatives previstes per a aconseguir un major nombre 

d'usuaris. 

- Finalment, planteja la conveniència de fer un plantejament ambiciós i anar a la creació 

d’una figura de promotor del transport públic, i contactar  amb les empreses si els 

ajuntaments i les organitzacions existents al llarg del traçat  de la línia, per difondre les 

bondats de la línia i les noves oportunitats d'accessibilitat a un territori ple de centres 

d'activitats econòmiques. 

 
El Sr. Sergi Alegre intervé per posar en relleu que el que troba important pel que fa al portal 

de la transparència és valorar els avenços que es fan en aquest àmbit, i per tal de tenir una 

mesura del que s’està fent (que és molt) és comparar amb el nostre entorn més proper i 

qualsevol altra, i d’aquesta manera anar-la millorant i mirar si avança, que ell creu que sí. 

Vol deixar clar que amb aquest portal som un referent per a moltes empreses. Finalment, 

proposa que es dirigeixi un escrit de solidaritat amb el metro de Brussel·les  pels atemptats 

que ha patit. 

 
La presidenta intervé per respondre les precedents intervencions, i de manera resumida 

diu: 

- Amb caràcter general , cal tenir present que a la NXB en aquest moment pretenen fer 

una actuació conjunta, i per això en aquests moments estan en fase d’estudi i definició 

tècnica de totes les línies, la d’altes prestacions, la de barris i les convencionals, ja que 

mai s’havia fet fins ara. Cal que la implantació es faci de manera ràpida, però per tal de 

fer-ho amb la menor problemàtica possible per això es planifica la gestió, mitjançant un 

procés participatiu com a pas previ per tal de tenir la informació per acabar tota la xarxa 

tancada. 

- Sobre el tramvia i la integració, comenta que és un treball en paral·lel. En aquests 

moments no disposen de la valoració i, efectivament, són dades que caldrà tenir a TMB, 

com també és important per a TMB participar a la gestió. 

- Pel que fa a la concessió de la T-Mobilitat no es contempla la reversió, el que estan 

mirant és com pot TMB participar en aquesta gestió. 

- Quant al portal de la transparència, diu que poc pot afegir al que ja s’ha dit, hi ha un 

treball seriós que segueix. La Llei de la transparència és exigent i l’anem satisfent, 

sempre donant el màxim. 

- Pel que fa a fer una altra sessió informativa de la T-Mobilitat, no hi veu cap problema a 

celebrar-la. 
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- En relació al canvi tecnològic, comenta que ho veu com una tècnica per fer un ús social 

del règim tarifari. Amb tot, diu, cal evitar una desconfiança en el sistema que pot porta el 

canvi a l’ensems tècnic i tarifari, per això el seu plantejament és separa-ho. 

- Finalment, i en relació a la L9, planteja que cal estudiar estratègies per guanyar usuaris i 

potenciar la intermodalitat. 

 
El Consell d’Administració és dóna per informat 

 
3. Formulació de Comptes Anuals 2015 i de l’Informe de Gestió.  

El conseller delegat comença l’explicació dels comptes anuals, en relació a la documentació 

que porta per títol “Seguiment de pressupost. Tancament 2015” que tots els administradors 

han rebut amb anterioritat.  

 
Comença fent referència al fet que els resultats acumulats a 31 de desembre han registrat 

uns ingressos per vendes inferiors al pressupost en 1,748 milions d’euros, degut a: 1r un 

increment de la demanda (+1,945 milions de viatgers, +0,3% sobre pressupost), i a 2n una 

lleugera disminució de la tarifa mitjana (-0,005 euros, -0,8% sobre pressupost). Pel que fa al 

transport regular de Bus i Metro, tant la demanda com la tarifa mitjana han estat positives i 

han suposat un increment de vendes de 1,872 milions d’euros, mentre que els Transports de 

l’Oci han registrat una demanda inferior al pressupost en 0,585 milions de viatgers i una 

tarifa mitjana superior a la pressupostada en 0,071 euros, que han donat lloc a unes vendes 

inferiors a les pressupostades en 3,619 milions d’euros. A aquest resultat s’hi ha de sumar, 

diu l’informant, la variació positiva de les Comissions, ràpels i bossa ATM, que en conjunt 

han suposat +4,510 milions d’euros, per tant, tenim una desviació positiva de la Recaptació 

Neta de 2,284 milions d’euros a tancament de 2015.  

La variació de la resta d’ingressos propis estan lleugerament per sota de pressupost en -477 

mil euros amb la qual cosa arribem a un increment dels Ingressos Propis en relació al 

pressupost de 2,284 milions d’euros. Tal i com es pot veure en el quadre d’ingressos-

despeses 2015 . 
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milers d'euros

 REAL ANY 

2015

PRESSUPOST   

2015

Import % ▲

Vendes 383.766 385.515 -1.748 -0,5

Comissions, Ràpels i Bossa ATM -4.895 -9.405 4.510 -48,0

Recaptació Neta 378.872 376.110 2.762 0,7

Accessoris a l'explotació 20.592 20.847 -255 -1,2

Pensions per contingències de risc 657 1.103 -446 -40,4

Subvencions especials 9.493 9.269 224 2,4

TOTAL INGRESSOS PROPIS 409.613 407.329 2.284 0,6

Subvencions al servei 192.773 218.297 -25.524 -11,7

Subvenció Inversió de Millora 0 0 0 --

Subvencions inicials L9/L10 - Cànons 52.901 52.901 0 0,0

Subvencions rènting de trens 74.646 74.486 160 0,2

Sistema Complementari de Pensions 5.365 5.365 0 0,0

Leasing 6 trens S 9000 2.697 1.808 888 49,1

TOTAL SUBVENCIONS 328.382 352.857 -24.475 -6,9

TOTAL INGRESSOS 737.995 760.186 -22.191 -2,9

SUBVENCIONS ADDICIONALS CÀNON L9/L10

(segons Ordre TES/376/2015, de 22 de desembre) 2.946 0 2.946 --

TOTAL INGRESSOS 740.942 760.186 -19.244 -2,5

milers d'euros

 REAL ANY 

2015

PRESSUPOST   

2015

Import % ▲

Aprovisionaments 17.671 17.702 -31 -0,2

Energia i Carburants 48.701 54.791 -6.090 -11,1

Personal Operatiu 369.100 371.810 -2.710 -0,7

Pensions per contingències de risc 657 1.103 -446 -40,4

Serveis Exteriors (sense rènting ni cànons L9) 90.945 90.497 448 0,5

Resta despeses d'explotació 3.809 661 3.148 476,2

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 530.884 536.565 -5.681 -1,1

Amortitzacions 63.410 68.017 -4.607 -6,8

Subvencions capital traspassades a l'exercici -9.853 -8.350 -1.502 18,0

Amortització Neta 53.557 59.667 -6.109 -10,2

Despeses Financeres 17.945 29.394 -11.449 -39,0

Rènting Trens 74.646 74.486 160 0,2

Necessitats inicials L9/L10 - Cànons 52.901 52.901 0 0,0

TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS 729.934 753.013 -23.079 -3,1

Inversió de Millora 0 0 0 --

Sistema Complementari de Pensions 5.365 5.365 0 0,0

Leasing 6 trens S 9000 2.697 1.808 888 49,1

TOTAL DESPESES 737.995 760.186 -22.191 -2,9

NECESSITATS ADDICIONALS CÀNON L9/L10

(segons Ordre TES/376/2015, de 22 de desembre) 2.946 0 2.946 --

TOTAL DESPESES 740.942 760.186 -19.244 -2,5

Ingressos 2.284

RESULTAT DEL PERÍODE Despeses 22.191

Resultat positiu + 24.475

Increment despesa Cànon 2.946

Resultat Total Positiu + 21.529

INGRESSOS

Variació                              

s/  Pressupost

DESPESES

Variació                              

s/  Pressupost
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Així mateix, també podem veure pel que fa a les despeses d’explotació, diu, que estan per 

sota del pressupost en 5,681 milions d’euros degut, principalment, a la disminució de les 

despeses de personal i energia i carburants, que sumen un total de 8,800 milions d’euros, 

que cobreixen l’increment de la resta de despeses d’explotació per import de 3,148 milions 

d’euros, degut a baixes d’immobilitzat i variacions de contingències aprovisionades. I pel  

que fa a la resta de conceptes de despesa, les variacions més importants són les 

corresponents a 1) l’amortització neta, que està per sota de la pressupostada en 6,109 

milions d’euros (degut a una disminució de l’amortització per import de 4,607 milions 

d’euros – cal recordar el baix nivell d’inversions que s’ha hagut de dur a terme des de l’inici 

de la crisi – i a un increment de les subvencions en capital traspassades al compte de 

resultats – increment versus pressupost de 1,502 milions d’euros), 2) les despeses 

financeres, que estan per sota del pressupost en 11,449 milions d’euros (degut a la 

baixada dels tipus d’interès de referència i a la signatura del pla de refinançament i 

Contracte Programa, que va permetre deixar de fer operacions financeres que estaven 

previstes a un cost elevat), i, per últim, 3) un increment per sobre del pressupost en 0,888 

milions d’euros de l’operació de leasing dels 6 trens de la L9, corresponent als interessos 

intercalaris fins a l’activació, que no s’inclouen a l’operació de leasing (15 de juliol de 2015). 

Al tancament s’ha afegit a banda del pressupost inicial, tant al pressupost total d’ingressos 

com al pressupost total de despeses, l’increment de la partida dels Cànons L9/L10, per 

import de 2,946 milions d’euros, com a conseqüència de l’Ordre TES/376/2015 del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de 22 de desembre. 

 
En conclusió, diu el Sr. Cañas, l’increment dels ingressos propis en 2,284 milions d’euros i 

la disminució de les despeses en 22,191 milions d’euros han donat lloc a una disminució 

de les subvencions per a l’any 2015 de 24,475 milions d’euros. Considerant les necessitats 

addicionals per pagar el Cànon L9/L10, que en principi han de comportar una major 

aportació de l’ATM, estaríem considerant unes menors subvencions respecte de les 

previstes de 21,529 milions d’euros (9,754 corresponents a Metro i 11,776 corresponents a 

Bus), donant un pressupost total real de 740,942 milions d’euros, front al pressupost total 

previst de 760,186 milions d’euros. 

Quant a les inversions, s’han activat inversions per un total de 44,777 milions d’euros, més 

del doble que l’any anterior, però encara per sota de la recuperació del ritme inversor que 

teníem previst (quasi 60 milions d’euros). S’ha de tenir en compte que el Contracte 

Programa i l’operació de refinançament es van firmar a començaments de novembre de 

2014, el pressupost es va aprovar al desembre, i fins que es posen en marxa els projectes 

d’inversió hi ha uns mesos de decalatge. De fet a 31 de desembre les inversions 

compromeses pujaven a 40,4 milions d’euros. 

Pressupost 

2015
Real

milions d'euros

Xarxa de Metro 34,170 20,460

Grans actuacions en Material Mòbil 4,822 1,447

Estacions 2,370 2,264

Xarxa i Infraestructura 6,835 4,038

Seguretat Xarxa de Metro 5,193 1,017

Sistemes d'alimentació elèctrica i telecontrol 3,706 1,265

Gran manteniment 6,478 5,381

Línia 9 Tram I i Tram IV 4,767 5,048

Inversions de la Xarxa d'autobusos 16,099 16,954

Flota d'autobusos 15,500 14,619

Gran manteniment i seguretat de Bus 0,000 0,030

Cotxeres 0,599 2,305

Sistemes d'informació i telecomunicacions 7,605 6,386

Infraestructura 4,256 0,512

Aplicacions informàtiques 0,640 0,000

CST 0,125 0,000

Telecomunicacions 1,706 0,091

Sistemes de Validació i Venda 0,878 0,000

Convencional 0,000 1,873

Pla Director de Tecnologia 0,000 3,910

Altres inversions 1,793 0,977

TOTAL  INVERSIÓ 59,667 44,777
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Aquesta menor inversió redunda en menors actius, com veurem després i menors 

amortitzacions, però això anirà canviant en els propers temps. A mode de recordatori, al 

pressupost de 2016 hi ha una inversió prevista de 87 milions d’euros, que inclou una 

inversió de millora dels vehicles de Bus. 

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. 

 
Finalment, del quadre de necessitats i finançament de l’any 2015, se’n desprèn que dels 

352,857 milions d’euros de necessitats que el Contracte Programa de TMB tenia previst 

per a l’exercici 2015, TMB ha necessitat 328,382 milions d’euros (-24,475 milions menys 

dels pressupostats) o 331,328 milions d’euros (-21,529 milions d’euros), si comptem 

l’import comptabilitzat de l’import addicional del cànon L9/L10, per import de 2,946 milions 

d’euros, que encara no ha estat pagada a Ifercat.  

(A) (B)

Xifres en Milers d'euros PRESS. 2015 Real 2015

Necessitats Compte de Resultats sense 

Renting ni Cànons
218.297 192.773 -25.524 -11,69%

Inversió de Millora 0 0 0 --

Sistema Complementari de Pensions 5.365 5.365 0 0,00%

Leasing 6 trens S9000 1.808 2.697 888 49,12%

Necessitats sense rènting ni cànon L9/10 225.470 200.835 -24.635 -10,93%

Rènting de trens 74.486 74.646 160 0,21%

Cànons Línia 9 / 10  52.901 52.901 0 0,00%

NECESSITATS INICIALS A SUBVENCIONAR 352.857 328.382 -24.475 -6,94%

NECESSITATS ADDICIONALS CÀNON L9/L10

(segons Ordre TES/376/2015, de 22 de desembre) 0 2.946 2.946 --

TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR 352.857 331.328 -21.529 -6,10%

FONTS DE FINANÇAMENT NECESSITATS  352.857 331.328 -21.529 -6,10%

Total aportacions directes de l'ATM  312.557 312.557 0 0,00%

Endeutament necessari 40.300 18.771 -21.529 -53,42%

Nota: la liquidació provisional de l'exercici 2015 resta pendent de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa

ATM-TMB, i posterior aprovació pel Consell d'Administració de l'ATM.

RESUM DE NECESSITATS I FINANÇAMENT 2015

(B) - (A)

Variació
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Si mirem el finançament de les necessitats, considerant les necessitats addicionals del 

cànon L9/L10, tindríem que dels 331,328 milions d’euros: 

- 312,557 M€ són aportacions directes de l’ATM. 

- 18,771 M€ són endeutament. És a dir, de l’endeutament previst de 40,300 milions 

d’euros només s’han necessitat els 18,8 milions d’euros esmentats. 

 
D’acord amb el Contracte Programa, l’any 2016 serà l’últim any que necessitarem recórrer 

a endeutament (15,000 milions d’euros). 

 

     

 
 

 

(A) (B)

Xifres en Milers d'euros PRESS. 2015 Real 2015

Necessitats Compte de Resultats sense 

Renting ni Cànons
218.297 192.773 -25.524 -11,69%

Inversió de Millora 0 0 0 --

Sistema Complementari de Pensions 5.365 5.365 0 0,00%

Leasing 6 trens S9000 1.808 2.697 888 49,12%

Necessitats sense rènting ni cànon L9/10 225.470 200.835 -24.635 -10,93%

Rènting de trens 74.486 74.646 160 0,21%

Cànons Línia 9 / 10  52.901 52.901 0 0,00%

NECESSITATS INICIALS A SUBVENCIONAR 352.857 328.382 -24.475 -6,94%

NECESSITATS ADDICIONALS CÀNON L9/L10

(segons Ordre TES/376/2015, de 22 de desembre) 0 2.946 2.946 --

TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR 352.857 331.328 -21.529 -6,10%

FONTS DE FINANÇAMENT NECESSITATS  352.857 331.328 -21.529 -6,10%

Total aportacions directes de l'ATM  312.557 312.557 0 0,00%

Endeutament necessari 40.300 18.771 -21.529 -53,42%

Nota: la liquidació provisional de l'exercici 2015 resta pendent de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa

ATM-TMB, i posterior aprovació pel Consell d'Administració de l'ATM.

RESUM DE NECESSITATS I FINANÇAMENT 2015

(B) - (A)

Variació
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3.2 Informe de gestió 2015 

Segueix informant el conseller delegat dient que l’informe inclou els dos capítols habituals 

(Actuacions 2015 i Dades d’oferta y demanda), més un tercer de “Comptes del Grup TMB”.  

Pel que fa al capítol 1. Actuacions 2015 s’ha fet el recull de tot el que s’ha anat explicant en 

els Consells d’Administració anteriors, i que no tornarà a explicar. 

Pel que fa al capítol 2. Dades d’oferta i demanda comenta: 

- Demanda: variació absoluta de 12,75 milions més de validacions per al total de TMB l’any 

2015 respecte del 2014, xifra que suposa un 2,3% d’increment. 

- Utilització de títols 2015 vs 2014: Mostra un lleuger descens del bitllet senzill; i un 

increment d’entre 0,61 punts i 0,72 de la T-Jove (0,61), la T-10 (0,70) i la T-Mes (0,72); i un 

descens de l’ús de la T-50/30 d’1,50 punts. Els “Altres” títols, que inclouen la T-4, T-12, 

Targeta Rosa, títols comercials, altres abonaments, han baixat 0,31 punts. 

- Demanda anual: 572,8 milions TMB, 385,0 milions METRO i 187,8 Bus. 

- Tarifa mitjana de TMB (amb transports de l’oci): registra una diferència absoluta de -0’017 

euros que suposa una disminució relativa respecte a l’any anterior del -2,4%, i  

- La recaptació, per import de 383,766 milions d’euros ha disminuït un -0,2%, la qual cosa 

suposa una diferència absoluta amb l’any anterior, el 2014, de 708 mil euros. 

- Quant a les valoracions globals del servei, que són de 7,52 i 7,46 per a bus i metro, 

respectivament, són força bones, si tenim en compte la situació econòmica i que la nota 

més alta ha estat de 7,58 i 7,52 en l’historial des de 2006. 

- I pel que fa a la plantilla, la plantilla homogènia (mitjana anual de la plantilla en termes 

d’hores per empleat i any) és de 7.049,23, i l’estructura d’edats de la plantilla dóna com a 

resultat que l’edat mitjana de la plantilla és de 44,53 anys a Metro (44,13 anys el 2014) i 

47,39 anys a Bus (46,99 anys el 2014). 

- Les dades bàsiques de l’oferta de metro no varien respecte a les anteriors, i el que hem fet 

és incloure les dades de l’extensió de la L9 Sud, operativa amb posterioritat al tancament 

de l’exercici (12/12/2016). 

- Sobre les dades de Bus, continua havent-hi 100 línies, sense incloure les del bus turístic ni 

la del tramvia blau, amb un total de flota de 1.060 vehicles, dels quals el 100% estan 

adaptats a PMR i amb aire condicionat i el 36,8% funcionen amb GNC, el 50,7% amb 

gasoil, el 12,2% són híbrids i el 0,3% són elèctrics (3 autobusos), i 834 circulen en hora 

punta per la xarxa (26 més que l’any anterior).  
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- L’edat mitjana de flota és de 14,5 anys a Metro i 9,6 a Bus. Com ja es va a explicar el 

passat 27 de gener, el pressupost 2016 recull l’inici de la millora dels vehicles de Bus.  

- I, finalment, el 88% de les estacions de la Xarxa de Metro (no inclosa L9 Sud) estan 

adaptades a PMR: 122 de les 139 estacions (no inclou 2 del Funicular). 

Pel que fa al capítol 3. Comptes del Grup TMB   

Abans de mostrar els resultats de l’exercici i el resum del balanç, recordar que, els comptes 

del Grup es fan amb la consolidació per integració global de Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, SA, que és la societat dominant, amb Transports de Barcelona, SA, Projectes i 

Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que és activa des del 

passat  TB, SA, PSM, SA i TMB, SL que activa des de l’1 de juliol de 2015 [amb la venda 

de títols de transport mitjançant una plataforma d’e-commerce], i a les quals s’hi afegeix el 

33% de Transports Ciutat Comtal, SA.  

 
Els criteris perquè FMB,SA sigui la societat dominant són : 

- Que l’estratègia de transport del grup es vertebra sobre FMB. 

- L’activitat de TB és complementària de la d’FMB. 

- FMB lidera la política de transport de TMB 

- A més hi ha el volum d’oferta, el nombre de viatgers transportats, xifra de negocis 

(abans de subvencions), valor dels actius utilitzats en l’explotació, import del capital, 

import dels Fons Propis, etc.  

El resultat consolidat del grup a 31 de desembre de 2015 és de 5,258 milions d’euros. 

 
TMB CONSOLIDAT (en milions d’euros) 

 

 



17 

 

I, per acabar, a continuació el BALANÇ DE SITUACIÓ a 31 de desembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del balanç de situació dir que no hi ha grans diferències. S’ha produït un increment de 17,2  

milions d’euros de l’any 2015 respecte el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 Difer. 2014 2015 Difer.

1.094,8 ACTIU NO CORRENT 1.093,0 -1,8 382,2 PATRIMONI NET 377,5 -4,6

13,8    Immobilitzat intangible 13,8 0,0 285,2    Fons propis 290,5 5,3

536,0    Immobilitzat material 516,4 -19,6 -25,1    Ajustament per canvi de valors -22,5 2,6

0,0    Inversions immobiliàries 0,0 0,0 122,1    Subvencions, donacions i llegats rebuts 109,5 -12,5

545,0    Inversions financeres a ll/t 562,8 17,8

468,4    - Contracte programa ll/t 484,4 16,0 669,1 PASSIU NO CORRENT 695,5 26,4

0,0    - Entitats públiques-pensions ll/t 0,0 0,0 590,6    Deutes a ll/t 620,2 29,6

0,0    - Altres deutes d'entitats públiques a ll/t 0,0 0,0 561,6    - Endeutament financer ll/t 589,6 28,0

76,6    - Altres inversions financeres a ll/t 78,3 1,7 29,0    - Obligacions de capitalització 30,5 1,5

38,6    Aportacions futures Pla de pensions 44,0 5,4

39,9    Resta 31,3 -8,6

133,3 ACTIU CORRENT 152,3 19,1 176,8 PASSIU CORRENT 172,3 -4,6

9,8    Existències 9,2 -0,6 7,4    Provisions c/t 11,2 3,8

49,5    Deutors cials. i altres comptes a cobrar 71,6 22,0 59,2    Deutes a c/t 63,6 4,5

10,4    - Contracte programa c/t 38,8 28,4 0,0    - Endeutament per pensions c/t 0,0 0,0

0,0    - Entitats públiques-pensions c/t 0,0 0,0 34,8    - Endeutament financer c/t 25,0 -9,7

5,2    - Altres deutes d'entitats públiques a c/t 5,3 0,1 24,4    - Proveïdors d'immob. i altres 38,6 14,2

34,0    - Deutors varis 27,5 -6,4 0,0    - Subv. devolució prorrata de l'IVA 0,0 0,0

20,0    Inversions financeres c/t 10,5 -9,5 94,7    Creditors comercials 90,3 -4,4

0,7    Periodificacions a c/t 0,5 -0,2 15,6    Periodificacions a c/t 7,2 -8,4

53,2    Efectiu i altres actius líquids 60,6 7,4

1.228,1 TOTAL ACTIU 1.245,3 17,2 1.228,1 TOTAL PASSIU 1.245,3 17,2

ACTIU PASSIU

1

2

3

4

5
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A la banda de l’actiu, l’informant vol destacar: 

 
1. La variació de l’immobilitzat material, amb una disminució de 19,6 milions d’euros, 

deguda principalment a unes altes d’immobilitzat de 42,7 milions d’euros per sota de 

l’amortització per import de 56,8 milions d’euros. 

2. La variació del Contracte Programa a llarg termini, per import de 16 milions d’euros, 

degut a 18,8 milions d’euros, que hem vist abans, d’endeutament necessari per 

juntament amb les aportacions de l’ATM cobrir les necessitats de l’any, i una disminució 

del deute de l’ATM pels 6 trens en leasing de L9 per import de 2,8 milions d’euros. 

3. La variació del Contracte Programa a curt termini, per import de 28,4 milions d’euros, 

degut pràcticament a un increment de les aportacions pendents d’aportar per part de 

l’ATM en relació a l’exercici 2014 (que s’han cobrat amb la quota de febrer de 2016). 

4. Pel que fa al passiu, les variacions més importants són: 

5.  La disminució de 12,5 milions d’euros de subvencions, donacions i llegats rebuts, que 

s’explica principalment pel Traspàs en l’exercici 2015 de la subvenció en capital al 

compte de resultats, per import de 9,9 milions d’euros, i per la disminució de la partida 

de subvencions concedides per l’IDAE, per import de 2,4 milions d’euros. 

6. La variació de l’Endeutament Financer a llarg termini per import de 28 milions d’euros, 

que principalment es deu a la disposició de 2015 de l’Operació d’Endeutament del 

Contracte Programa, per import de 40,3 milions d’euros (de la que només s’han aplicat 

els 18,8 milions d’euros necessaris), i la disminució de creditors de leasing per import de 

8,7 milions d’euros. 

 
Acabada l’exposició del conseller delegat demana la paraula el Sr. Josep Garganté per 

comentar que té dos punts a comentar pel que fa als pressupostos, que són: 

- En primer lloc, vol mostrar que no quadren les xifres que surten quant a les despeses del 

personal operatiu. Ja que, diu, segons els pressupostos a busos la xifra és de 

208.869.000€, però si agafem tot el personal dintre i fora de conveni a busos segons el 

portal de la transparència de TMB, la quantitat resulta ser de 167.362.225€. Vol saber 

quin és el motiu d'aquesta diferència. 

- En segon lloc i en relació als pressupostos de 2015 de Metro de TMB hi ha una part molt 

important de la massa salarial de 2015 d'aquesta empresa que figura segons ha informat 

la Direcció en la partida d’altres despeses" dels anys 2013 i 2014. Aquesta irregularitat 

serà estudiada a nivell jurídic pel Comitè d'empresa de Metro per dos motius: 

 
- Per què s'imputa aquest pagament en anys que no correspon. 

- Per què s'imputa aquest pagament salarial en "altres despeses". 
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Això, diu el Sr. Garganté, pot respondre a una estratègia per reduir la massa salarial del 

2015 i que l'increment salarial final calculat sobre aquesta massa sigui molt inferior.  

 

Acabat l’informe del conseller delegat, la presidenta sotmet a votació la formulació dels 

comptes anuals de 2015 i el Consell d’Administració, prèvia lectura per part del secretari, 

adopta l’acord proposat amb el vot favorable de tots els presents, excepte el vot en contra 

del Sr. Josep Garganté Closa que hi vota en contra. L’acord adoptat és el següent: 

 
1. Donar per formulats els comptes anuals de la societat corresponents a l’exercici de l’any 

2015 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de 

fluxos d’efectiu i memòria) així com l’Informe de Gestió i remetre’ls a l’auditor Gabinete 

Técnico de Auditoría y Consultoría, SA per tal que n’emeti l’informe preceptiu com a 

tràmit previ a l’elevació a la Junta General per a la seva aprovació. 

2. Proposar a la Junta General que acordi que no procedeix l’aplicació de resultats de 

l’exercici, corresponents a la societat, atès que aquests han estat zero, atès que de la 

totalitat de les subvencions a rebre s’ha comptabilitzat només l’import necessari per 

equilibrar el compte de pèrdues i guanys. 

3. Formular els comptes anuals del Grup TMB, del qual Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, SA és la societat que formula els Comptes Anuals Consolidats 

corresponents a l’exercici de l’any 2015 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de 

canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) així com l’Informe de 

Gestió i remetre’ls a l’auditor Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA per tal 

que n’emeti l’informe preceptiu com a tràmit previ a l’elevació a la Junta General per a la 

seva aprovació.  

4. Donar-se per assabentat del resultat de l’exercici de Transports de Barcelona, SA. 

5. Proposar a la Junta General la reelecció de Gabinete Técnico de Auditoría y 

Consultoría, SA com Auditor dels comptes anuals de Transports de Barcelona, SA per 

als exercicis 2016, 2017 i 2018, segons preveu l’article 264.1 de la Llei de Societats de 

Capital. 

 
Pel que fa a les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans de 

Barcelona, SL, el Consell d’Administració es dóna per assabentat de la formulació dels 

comptes anuals per part de l’administrador únic d’aquestes dues societats, el Sr. Enric 

Cañas Alonso, en data 29 de març de 2016. I que l’acord de formulació ha estat pel que fa a 

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA: 
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Donar-se per informat que s’han formulat els comptes de Projectes i Serveis de  Mobilitat, 

SA, Memòria, Balanç, Compte de pèrdues i  guanys, Estat de canvis en el patrimoni net i 

Estat de fluxos d’efectiu, corresponents a l’exercici de 2015 i que es proposa aplicar el 

resultat positiu de 4.920.335,54 euros, al compte de “ “Reserva Voluntària”.  

I pel que fa a Transports Metropolitans de Barcelona, SL: 

Donar-se per assabentat que la societat va iniciar la seva activitat l’1 de juliol de 2015, i 

que s’han  formulat els comptes, Memòria, Balanç, Compte de pèrdues i guanys i Estat de 

canvis en el patrimoni net, i que es proposa aplicar del resultat positiu de 10.175,64 euros, 

1.757,49 euros al compte de resultats d’exercicis anteriors, 1.017,56 euros al compte de 

“Reserva legal” i 7.400,59 euros al compte de “Reserva voluntària”. 

Així mateix, es proposa adoptar els acords següents, que ho són amb el vot en contra del 

Sr. Josep Garganté Closa: 

- Pel que fa a les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans 

de Barcelona, SL, el Consell d’Administració acorda designar la presidenta Sra. 

Mercedes Vidal Lago i el conseller delegat Sr. Enric Cañas Alonso per tal que 

representin TB, SA i FMB, SA, respectivament, a la Junta General Ordinària d’aquestes 

societats  a celebrar properament per tal que aprovin, si s’escau, els comptes formulats. 

- Acordar que de les comunicacions individuals lliurades per tots els administradors de la 

societat Transports de Barcelona, SA, en relació a les situacions que preveu l’article 229 

de la Llei de Societats de Capital (TRLSC) aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 

1/2010 de 2 de juliol, d’acord amb la modificació de la Llei 3/2014, de 3 de desembre, de 

conflicte d’interessos, avalua que no existeix conflictes d’interès potencial o certs. 

 

4. Torn obert de paraules. 

En aquest punt demana la paraula el Sr. Jordi Mas i exposa el fet que coneix perquè li 

comuniquen les queixes sovint des de l’Ajuntament de Santa Coloma i que ja ha exposat 

altres cops, i és la falta de cobertura de mòbil a les L-9 i L-10 nord. Demana que sisplau es 

tingui en compte per trobar-hi una solució. Així mateix, li han arribat notícies de la 

presència de gent que ofereix crèdits ràpids als vestíbuls del metro i demana que s’actuï 

per acabar-ho amb celeritat, ja que vulnera els drets de l’usuari i tot de normes que ara no 

fan al cas. 

 
El conseller delegat li diu que en tenien coneixement i que estan treballant per tal 

d’eradicar-ho. 
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Acte seguit el Sr. Garganté, demana la paraula per assenyalar que ha tingut notícies 

diverses que planteja tot seguit: 

- Que els dos Busos articulats100% elèctrics no correran per la Diagonal sinó que ho 

faran per la H16 (Zona Franca - Fòrum). Segons ha comentat un cap d'una cotxera en 

un curset de formació, aquesta situació es dóna perquè han rebut ordres de 

l'Ajuntament per tal que no hi pugi haver comparació amb el TRAM. Pregunta si Això és 

així. I si hi ha notícies que l'Ajuntament hagi donat aquesta ordre. 

- Al mateix temps, diu, han arribat nous busos híbrids amb 4 portes, que si que corren per 

la Diagonal, però no s'ha fet la presentació com se sol realitzar. No és amant de les 

presentacions, però li agradaria saber quin és el motiu d'aquest canvi. 

- També vol informar de les denuncies i sentències que han anat sortint últimament contra 

la Direcció de TMB. 

- En primer lloc, per incompliment laboral a busos, ja que no es pagaven els conceptes 

variables estant de vacances, hi ha hagut sentència a favor de la plantilla per denuncia 

de CGT. Vol saber si han interposat recurs, i si ho segueix portant el bufet privat 

Garrigues. Finalment, pregunta si pensen acabar amb l'externalització de bufets jurídics 

privats. 

- En segon lloc, ja coneixem la sanció d'inspecció de treball per endollament de familiars 

de sindicalistes de Bus a Metro. Ara l'Audiència provincial de Barcelona aprecia indicis 

de tràfic d'influències en la contractació de TMB. Pregunta si pensen depurar 

responsabilitats. 

- En tercer lloc, arran de la sentència guanyada per CGT que impedia a Metro de TMB 

contractar a personal fora de conveni i per la contractació de Pau Noy amb aquesta 

modalitat el mateix sindicat ha interposat denuncia a inspecció de treball per aquest 

motiu, així com l'execució de sentència amb reclamació de multa per incompliment al 

jutjat.  

- Per últim, continuem sense rebre els estudis sobre mobilitat a la Diagonal que vam 

sol·licitar en l'anterior Consell. Tampoc hem rebut una còpia del contracte de TMB amb 

Turisme de Barcelona. Ho vam sol·licitar el 27 de gener d'aquest any i res de res. 
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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 de la presidenta. 

 
S'aixeca la sessió a un quart i cinc de tres de la tarda. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Oriol Sagarra Trias 

           

 

 

 

     Vist, i plau 

  La presidenta 


