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CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

L’Honorable senyor Jordi Puigneró i Ferrer com a President del Consell d’Administració de
l’Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de
transport públic de l’àrea de Barcelona (en endavant ATM) dona per oberta aquesta sessió
segons es preveu amb el punt 3.4 del Reglament de règim interior de l’ATM, així com, en
virtut de l'esmentat precepte, es determina que respecte del seu funcionament per
videoconferència o per qualsevol altre suport digital així com per a l'adopció dels respectius
acords s'estarà als mateixos termes i efectes del previst en l'article 6 del Decret llei 8/2020,
de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries i es comença a deliberar sobre els punts de l’ordre del dia
previstos.
Tot seguit informa dels nous nomenaments pel Consell d’Administració de l’ATM manifestant
que ell, com a Conseller del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
exercirà el càrrec de President del Consell d’Administració del consorci en substitució del
senyor Damià Calvet i Valera.
Continua la seva exposició tot detallant que el senyor Ricard Font i Hereu exercirà el càrrec
de vocal en substitució del senyor Ferran Falcó i Isern, que la senyora Mercè Rius i Serra
exercirà el càrrec de vocal en substitució del senyor David Saldoni de Tena, que el senyor
Marc Sanglas i Alcantarilla exercirà el càrrec de vocal en substitució de la senyora Mercè
Rius i Serra, que la senyora Marta Subirà i Roca exercirà el càrrec de vocal en substitució
del senyor Ricard Font i Hereu, que el senyor Josep Solà Font exercirà el càrrec de vocal en
substitució del senyor Francesc Sutrias i Grau, i que el senyor Jordi Miquel Sendra i Vellvè
exercirà el càrrec de vocal en substitució de la senyora Mireia Mata i Solsona. Per concloure
amb els nomenaments i cessaments agraeix la feina feta a tots els membres del Consell
d’Administració fins al moment, i especialment a l’Honorable senyor Damià Calvet i Varela i
al senyor David Saldoni de Tena.
Segueix amb la paraula l’Honorable senyor Jordi Puigneró i Ferrer per expressar que els
canvis de Govern de la Generalitat de Catalunya suposaran també un canvi per a l’ATM amb
la voluntat de potenciar tot el relacionat amb l’àmbit de la mobilitat, tot acompanyant al
consorci en els grans reptes que haurà d’afrontar de cara els pròxims anys. En aquest sentit
indica que s’haurà de buscar una millora en el sistema de finançament, el qual s’ha vist
perjudicat i minvat a causa de la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, indica que el
Govern de la Generalitat de Catalunya n’és plenament conscient de la situació i potenciarà
les solucions més adequades per esmenar aquesta situació. Així mateix, posa en relleu, la
importància de la T-mobilitat com a nova manera d’entendre la mobilitat per part de tots els
usuaris i operadors, com a canvi tecnològic i com avenç en la forma d’entendre i interpretar
les dades obtingudes en l’àmbit de la mobilitat. Addicionalment destaca la importància dels
plans directors en el sector de la mobilitat, les futures infraestructures, i les qüestions
energètiques entre d’altres, que suposaran una millora per a la ciutadania i el territori.
Per concloure amb la seva intervenció l'Honorable senyor Jordi Puigneró i Ferrer destaca la
necessitat d'arribar a consensos i dur a terme una governança compartida entre les diferents
administracions que conformen el consorci de l'ATM. En aquest sentit, manifesta que la
voluntat de la Generalitat de Catalunya és potenciar aquesta coordinació i espera que
pròximament es puguin iniciar les sessions de treball per seguir avançant en aquesta línia.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el senyor Pere Torres Grau per tal
de confirmar l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. En resposta la totalitat dels membres
del Consell mostren la seva conformitat a aquesta, tret del senyor Estanislau Vidal-Folch, el
qual proposa ampliar el contingut de la redacció en el paràgraf primer del punt tretzè de
l’ordre del dia. En relació amb aquesta sol·licitud, els membres del Consell d’Administració
accepten incorporar el matís demanat a la proposta d’acta lliurada i tot seguit s’aprova l’acta
corresponent a la sessió ordinària 2021/1 de 21 d’abril de 2021.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
a. Nomenament membres del Consell d’Administració de l’ATM
Respecte a aquest punt del dia l'Honorable senyor Jordi Puigneró i Ferrer es remet a
l’informat en l’obertura de la sessió.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, així com els nomenaments del nou Executiu i els respectius departaments i
càrrecs vinculats, l’esmentada Administració posa en coneixement de la designació
dels següents nous membres representants al Consell d’Administració de l’ATM:
El senyor Jordi Puigneró i Ferrer que exercirà el càrrec de president del Consell
d’Administració del consorci en substitució del senyor Damià Calvet i Valera.
El senyor Ricard Font i Hereu que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució del senyor Ferran Falcó i Isern.
La senyora Mercè Rius i Serra que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució del senyor David Saldoni de Tena.
El senyor Marc Sanglas i Alcantarilla que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució de la senyora Mercè Rius i Serra.
La senyora Marta Subirà i Roca que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució del senyor Ricard Font i Hereu.
El senyor Josep Solà Font que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució del senyor Francesc Sutrias i Grau.
El senyor Jordi Miquel Sendra i Vellvè que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del consorci en substitució de la senyora Mireia Mata i Solsona.
Per tot l’anterior,
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S’ACORDA
RESTAR ASSABENTAT de les designacions dels nous membres representants de
l’administració de la Generalitat de Catalunya al Consell d’Administració d’aquest
consorci, tal com s’ha transcrit a la part expositiva d’aquesta proposta.”
3. NOMENAMENTS MEMBRES DEL COMITÈ EXECUTIU DE L’ATM
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el senyor Pere Torres Grau per
informar als membres del Consell d’Administració mantenir els membres del Comitè
Executiu actual i procedir a l’acord de nomenament en el següent Consell d’Administració
previst pel pròxim mes d’octubre de 2021. En aquest sentit, tots els membres del Consell
d’Administració mostren la seva conformitat al respecte.
Seguidament el senyor Pere Torres Grau comunica que la resta de punts previstos com a
ordre del dia es mantenen segons allò previst inicialment.
Per concloure aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau excusa la presència
del senyor Marc Sanglas i Alcantarilla, qui delega el seu vot en l’Honorable senyor Jordi
Puigneró i Ferrer, de la senyora Sara Berbel Sánchez, qui delega el seu vot en el senyor
Manuel Valdés López, i del senyor Antonio Balmón Arévalo.

4. SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
a. Sistema tarifari integrat
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per indicar que les xifres de recaptació per la venda de títols integrats segueix
experimentant una recuperació gradual de la demanda, reflex d'un període d'estabilitat amb
resultats millors respecte de l'any 2020, però encara significativament per sota dels resultats
obtinguts en l'any 2019. En aquest sentit, exposa que de les gràfiques contingudes en la
presentació es desprèn com l'evolució de les vendes dels títols integrats per l'anualitat 2021
s'experimenten petits repunts i davallades en funció de les setmanes i mesos, i situen el total
de recaptació de títols al voltant del 60% respecte dels ingressos obtinguts durant l'anualitat
2019.
Tot seguit el senyor Pere Torres Grau expressa als membres del Consell d'Administració la
voluntat que es mantingui l'estabilitat trobada en el 2021 i que a partir dels mesos de
setembre i octubre s'iniciï un altre període de recuperació. Entre els factors que poden
suposar una recuperació progressiva de la mobilitat i reactivació del transport públic destaca
els desplaçaments per causes laborals i la reactivació de les activitats recreatives i de lleure,
tal com l’obertura de botigues i centres comercials per realitzar compres, les activitats
culturals, la restauració, l’hostaleria, entre d’altres. Així mateix, pels mesos de juliol i agost
informa que s’espera una recuperació també influenciada pel turisme, tot i que aquest
encara es troba lluny de les xifres anteriors a la pandèmia. Respecte dels mesos de
setembre en endavant, s’espera que l’augment de la presencialitat a les universitats i les
escoles juntament amb la represa de les activitats econòmiques i de lleure també poden
suposar un augment de la mobilitat.
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Altrament, recorda que el factor més determinant per a la frenada de la recuperació serà
l'anomenada cinquena onada, tot i que es conseqüències d'aquesta encara són incertes
atès que podran veure's fortament influenciades per l'increment en el nivell de vacunació i
pel que mèdicament s'anomena immunitat de grup.
Finalment manifesta que en xifres, s'espera que la recuperació en el darrer quadrimestre de
l'any se situï al voltant del 80% i 85% de la demanda respecte de l'any 2019, tot i que a data
d’avui no es pot determinar amb certesa.
Pel que fa a les validacions totals i mensuals dels títols integrats pel primer semestre de
l'any 2021, destaquen les validacions acumulades dels títols multiviatge que representen un
38,24%, els títols d'una zona que representen un 87,53% i els abonaments que representen
un 36,37%, el que resulta comprensible ateses les restriccions de mobilitat. Finalment,
respecte de la gràfica sobre l'evolució de les validacions dels títols integrals entre els anys
2019 i 2021 destaquen els resultats obtinguts de les validacions totals del sistema per
operadors mostrant una tendència similar a la gràfica d'evolució de vendes de títols
integrats, les quals reflecteixen una recuperació respecte a les xifres obtingues en l'any
2020, però que no arriben als resultats de l'any 2019.
Per concloure el senyor Pere Torres Grau fa incís en el gràfic de la demanda de transport
públic el qual mostra la taxa anual mòbil pel nombre de viatgers que en fan ús en els darrers
dotze anys. Tot destacant que en el mes de febrer de 2021 es va arribar al mínim històric de
477 milions de viatgers, xifra a partir de la qual s'ha aconseguit progressar, trobant-nos
actualment en 611,64 milions de viatgers, però lluny de les xifres del mes de febrer de l'any
2020 que van assolir els 1.056,42 milions de viatgers.
b. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 18/11/2018, en relació amb la tarifa
metropolitana a l’àmbit de l’AMB durant els anys 2020-2021
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per explicar als membres del Consell d’Administració l’Addenda al Conveni de
col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
respecte de la tarifa metropolitana a l’àmbit de l’AMB. En aquest sentit, manifesta que en
data 18 de novembre de 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMB
per ampliar la validesa dels títols d’una zona a la totalitat de municipis de l’AMB. Aquest
acord va comportar una reducció de la recaptació per tarifa en els desplaçaments tant dels
divuit municipis de la primera corona, com els divuit municipis que es van incorporar. Per
aquesta raó, l’AMB es va comprometre a finançar la pèrdua de recaptació amb una
aportació anual de 17 MEUR més un increment de la tarifa mitjana ponderada pels anys
2019, 2020 i 2021 d’acord amb la Comissió de seguiment i liquidació del conveni i el mandat
adoptat pel Consell d’Administració de l’ATM.
Altrament, en l’exercici 2019 es va efectuar una aportació a la liquidació de la tarifa
metropolitana per part de l’AMB de 17 MEUR que va generar un saldo a favor de l’ATM
d’1.443.495,00 EUR per l’any 2020. En la sessió del Consell d’Administració de 21 de
desembre de 2020 es va aprovar un pressupost per a la tarifa metropolitana de
12.176.377,00 EUR, dels quals 10.732.882,00 EUR corresponents a l’any 2020 i
1.443.495,00 EUR corresponent al saldo a favor de l’ATM de la liquidació de l’any 2019.
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Enguany l’ATM ha previst per l’any 2021 un pressupost per a la tarifa metropolitana de 12
MEUR que serà regularitzat en xifres reals l’any 2022.
Per finalitzar la seva exposició, el senyor Pere Torres Grau expressa que és important
resoldre aquest assumpte per tal que l’AMB pugui seguir treballant, es puguin formalitzar les
addendes pertinents annexes al conveni de col·laboració inicial pels anys 2019, 2020 i 2021,
i procedir a la tramitació de la necessària autorització del Consell d’Administració.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM) reunit en sessió ordinària de data 24 d’octubre de 2018 va aprovar la
tarifa metropolitana per a tots els desplaçaments en transport públic integrat entre els
36 municipis de la metròpolis Barcelona, a partir de l’1 de gener de 2019.
Atès que en data 18 de novembre de 2018 es va signar el Conveni de col·laboració
entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en
endavant AMB) per a l’establiment d’una tarifa plana en l’àmbit de l’AMB. L’any 2019,
el primer any de l’aplicació de la tarifa metropolitana, i d’acord amb el Conveni de
col·laboració de data 18 de novembre i els treballs que va encarregar la Comissió de
seguiment del Conveni es va determinar que el cost de la tarifa metropolitana fou de
18.443.495 €, d’acord amb el treball “L’Assistència tècnica per al càlcul de l’impacte
econòmic de la implantació de la tarifa metropolitana. Informe final. Data 4 de juny de
2020”.
Atès que de l’exercici 2019 es va efectuar l’aportació a la liquidació de la tarifa
metropolitana per part de l’AMB únicament 17 M€, es generà un saldo a favor de l’ATM
d’1.443.495,00 €.
Atès que és voluntat de les parts iniciar els tràmits per subscriure l’Addenda al Conveni
de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a l’establiment d’una tarifa plana en l’àmbit de l’AMB de 18 de novembre
de 2018, amb l’objectiu de continuar mantenint l’àmbit d’aplicació de la tarifa
metropolitana per als exercicis 2020 i 2021.
A tals efectes, en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 21 de
desembre de 2020 es va aprovar un pressupost per a la tarifa metropolitana de
12.176.377,00 EUR (dels quals 10.732.882,00 EUR corresponent a l’any 2020 i
1.443.495,00 EUR corresponent al saldo a favor de l’ATM de la liquidació de l’any
2019). Així mateix, l’ATM ha previst un pressupost per a la tarifa metropolitana a l’any
2021 de 12.000.000,00 EUR
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
Primer.- FIXAR en 12.000.000 € la compensació per la tarifa metropolitana que l'AMB
ha de fer a l'ATM l'any 2021. Aquesta xifra serà regularitzada a partir de les
liquidacions reals durant el primer semestre del 2022.
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Segon.- AUTORITZAR al director general de l’ATM per aprovar el text definitiu i els
tràmits escaients per a la subscripció de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre
l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data
18/11/2018 que l'adeqüi a les noves quantitats acordades.”
5. PLA MARC 2014 – 2031. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per informar de la liquidació de l’exercici 2020 abordant el tema des de tres
àmbits diferents. En primer lloc, la liquidació dels Convenis de Finançament 2020 entre
l’ATM i la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant AMB). En segon lloc, la liquidació dels Contractes Programa 2020
amb Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant TMB), Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (en endavant FGC) i l’AMB, aquest últim amb dades provisionals. I
en darrer lloc, l’actualització dels fons de reserva.
El senyor Pere Torres Grau especifica que mitjançant els Convenis de Finançament es fixen
les aportacions que la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB faran a
l’ATM. En aquest sentit, indica que els Contractes Programa s’utilitzen per distribuir els
recursos de l’ATM entre els principals operadors com ara TMB, FGC i AMB, així com
operadors d’autobusos que es relacionen amb l’ATM amb un sistema de gestió indirecta,
TRAM, interurbans o RENFE. Respecte d’aquests últims afegeix que, si es produeixen
despeses inferiors a l’assignació que s’havia previst inicialment, la diferència passa a un
fons de reserva destinat a activitats del transport públic que no és d’ús lliure per part dels
operadors sinó que requereix l’autorització prèvia del Consell d’Administració de l’ATM.
a. Conveni de Finançament 2020
En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, destaca que tal com ja s'ha informat en la
documentació traslladada als membres, les aportacions de les administracions consorciades
per a l'exercici 2020 han estat les següents: per part de l'administració de la Generalitat de
Catalunya 457.800.135,40 EUR, per part de l'Ajuntament de Barcelona 174.033.290,31 EUR
i per part de l'AMB 139.930.974,62 EUR. D'acord amb l'anterior, remarca que el total de les
aportacions de les administracions consorciades per a l'exercici 2020 a efectes de
finançament ha estat de 771.764.400,32 EUR.
En aquesta línia, el senyor Pere Torres Grau afegeix que cal tenir present l'aportació en
concepte de compensació per l'establiment d'una tarifa plana en l'àmbit de l'AMB recollida al
Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Àrea Metropolitana de
Barcelona per l'establiment d'una tarifa plana en l'àmbit de l'AMB per un import de 12.176
milers d'EUR, dels quals 10.733 milers d'EUR corresponen a l'any 2020 i 1.443 milers d'EUR
a la regularització de l'any 2019.
Pel que fa als resultats finals el senyor Pere Torres Grau informa que s'ha acomplert el
previst als Convenis de Finançament entre l'ATM i la Generalitat de Catalunya i l'ATM i
l'Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, informa que del Conveni de Finançament entre ATM i
AMB ara com ara resta pendent de cobrament per part d'AMB 11.831 milers d'EUR
corresponents a l'exercici 2020, dels quals 16.651 milers d'EUR corresponen al Conveni de
Finançament i d’aquests cal restar 9.913 milers d'EUR que s'han compensat de Fons Covid,
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essent l'import del deute de 6.738 milers d'EUR. D’altra banda, 5.093 milers d'EUR
corresponen a la Tarifa Metropolitana.
Tot seguit s'obre el torn de paraula per si algú vol afegir alguna cosa, i davant l'enteniment
mostrat per part de tots els membres s'informa que d'acord amb tot l'exposat, el Consell
d'Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que l’objectiu de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM) és
articular la cooperació entre les Administracions públiques titulars dels serveis i de les
infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen
part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l’Administració General de
l’Estat (en endavant AGE), hi estan compreses financerament o són titulars de serveis
propis o no traspassats, mitjançant l’elaboració i el seguiment de tots els instruments
jurídics, tècnics i financers que es considerin convenients i, en general, la realització
de les funcions que li siguin encomanades per les entitats que la componen (Article 3
dels Estatuts de l’ATM).
Atès que d’entre les funcions que té encomanades l’ATM (Article 4 dels Estatuts de
l’ATM), hi ha les de l’elaboració de les propostes de Convenis de Finançament amb les
diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic
amb definició de les aportacions de recursos pressupostaris al sistema, així com la
concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques per tal de
subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de
gestió.
Atès que de conformitat amb l’article 16 dels Estatuts de l’ATM, són, entre altres,
recursos econòmics de l’ATM, les aportacions de l’Administració General de l’Estat, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i les altres administracions o entitats que les agrupin, adherides al Consorci,
d’acord amb els Convenis de Finançament o Contractes Programa subscrits entre
aquestes institucions i l’ATM i per tant aquestes funcions que l’ATM té encomanades
formalment l’habiliten per actuar com a ròtula financera.
Atès que en virtut de l’anterior, des de la seva constitució, l’ATM ha subscrit amb l’AGE
els següents Contractes – Programa:
Contracte – Programa 1999 - 2001, de data 14 de desembre de 1999.
Contracte – Programa 2002 - 2004, de data 13 de desembre de 2004.
Contracte – Programa 2005 - 2006, de data 22 de desembre de 2005.
Contracte – Programa 2007 - 2008, de data 8 d’abril de 2008.
Contracte – Programa 2009 - 2010, de data 26 de juliol de 2010.
Contracte – Programa 2011 - 2012, de data 27 de desembre de 2012.
Contracte – Programa 2013, de data 23 de desembre de 2013.
Tot tenint en compte que a partir de l’exercici 2014 i en virtut de la Llei 22/2013, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2014, l’AGE ja no
procedeix a les seves aportacions mitjançant la subscripció d’un Contracte-Programa,
sinó mitjançant la seva aportació per transferència corrent.
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Altrament i, atès que la passada crisi econòmica va tenir una enorme incidència en el
sistema de transport públic, comportant, entre altres aspectes, una reducció de la
demanda, una aposta de les administracions consorciades potenciant l’ús de títols
socials altament bonificats i una disminució de l’aportació de l’AGE al sistema de
transport públic de l’àrea de Barcelona que juntament amb l’increment d’oferta i costos
del sistema del transport, va originar un important deute acumulat al sistema de
transport gestionat per l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona, el
proppassat 6 de març de 2014, en el Consell d’Administració de l’ATM de l’Àrea de
Barcelona, es va signar el “Pacte metropolità pel transport públic entre la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu al
finançament del sistema de transport públic gestionat per l’Autoritat del Transport
Metropolità”.
Atès que per assolir el Pacte metropolità pel transport públic, les administracions
fundadores de l’ATM van definir les línies d’actuació del Pla de finançament consistent
en la redacció d’un pla de sanejament del deute existent, un augment de les
aportacions econòmiques de les administracions consorciades durant els pròxims tres
anys i compromís d’increment a partir del 2017 en funció de la ponderació objectiva
entre l’IPC general i l’IPC del transport per al sosteniment del sistema, una aposta per
nous serveis de futur que prevegin la seva sostenibilitat a partir de les noves
aportacions al sistema que faci l’administració que proposa l’increment de serveis, el
disseny de noves mesures d’estalvi per als operadors públics amb el compromís de
reduir l’endeutament del sistema a curt termini, la confecció d’un pla d’estímul de la
demanda, la introducció de criteris ambientals que penalitzin econòmicament el
transport privat i que els ingressos reverteixin de forma finalista en el manteniment del
sistema de transport públic i el manteniment de la tarifació social existent.
Atès que altrament es va acordar en el mateix Consell d’Administració, el Pla marc del
programa de sanejament financer del sistema de transport públic i de refinançament
del deute per al període 2014-2031, l’actualització de l’escenari de finançament amb el
tancament provisional de l’any 2013, així com l’aprovació de les bases per a la
redacció del Pla quadriennal de finançament 2014-2017 amb les administracions i dels
Contractes programa 2014-2017 amb els operadors de transport.
Atès que en data 5 de novembre de 2014 es va formalitzar i iniciar el Pla quadriennal
2014-2017 i compromís de finançament del sistema de transport en el període 20142031 entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de
Barcelona en execució del Pla Marc 2014-2031 aprovat el 6 de març de 2014, així com
en la mateixa data es van subscriure els diversos Contractes programa 2014-2017
amb els operadors de transport.
Atès que fineixen les previsions establertes en el Pla Quadriennal 2014-2017 i les
previstes en els diversos Contractes Programa 2014-2017 amb els operadors de
transport, les administracions implicades consideren necessària la subscripció d’un
Conveni de Finançament per a l’exercici 2018, amb caràcter previ a la subscripció d’un
Pla Quadriennal 2018-2021 i el manteniment del compromís del sistema de transport
en el període 2014-2031 en execució del Pla Marc 2014-2031 aprovat en data 6 de
març de 2014.

Consell Administració 2021/2
14 de juliol de 2021

Doc.original signat per:
Álvaro Ramírez Salvador
06/10/2021,
Jordi Puigneró i Ferrer
08/10/2021

9

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0LNZTR79MG315SL8O8BBEBG9YC3KQDZC*
0LNZTR79MG315SL8O8BBEBG9YC3KQDZC

Data creació còpia:
21/01/2022 13:31:11
Data caducitat còpia:
21/01/2025 00:00:00
Pàgina 9 de 47

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

Atès que en data 31 d’octubre de 2018 es va signar el Conveni de Finançament entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM, en data 21 de novembre de 2018 es va signar el
Conveni de Finançament entre l’AMB i l’ATM i en data 28 de desembre de 2018 es va
signar el Conveni de Finançament entre la Generalitat de Catalunya i l’ATM de
Barcelona.
Atès que en data 1 d’abril de 2019 es va signar el Conveni de Finançament entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a l’any 2019. L’aportació compromesa en el
Conveni per part de l’Ajuntament de Barcelona era de 165.553.745 euros, malgrat
això, posteriorment es varen fer les gestions oportunes per tal que l’aportació final fos
de 177.514.284,49 euros.
Atès que en data 8 de maig de 2019 es va signar el Conveni de Finançament entre
l’AMB i l’ATM per a l’any 2019.
Atès que en data 20 de desembre de 2019 es va signar el Conveni de Finançament
entre la Generalitat de Catalunya i l’ATM de Barcelona per l’any 2019.
Atès que en sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 12 de desembre de
2019, es va acordar encarregar a la direcció general de l’ATM la negociació amb les
administracions consorciades per a la formalització dels convenis de finançament per
l’any 2020.
Atès que en data 26 de maig de 2020 l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM van
formalitzar el Conveni de finançament entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a
l’exercici 2020. L’aportació compromesa en el Conveni per part de l’Ajuntament de
Barcelona era de 166.834.593,13 euros, malgrat això, posteriorment es varen fer les
gestions oportunes per tal que l’aportació final fos de 174.033.290,31 euros.
Atès que en sessió del Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de
data 21 de desembre de 2020, va ratificar la formalització del Conveni de finançament
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a l’exercici 2020, va donar conformitat a la
proposta de Conveni de finançament que la Direcció General de l’ATM ha presentat a
la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020 i va aprovar el Conveni de
finançament entre l’AMB i l’ATM per a l’exercici 2020.
Atès que en data 29 de desembre de 2020 es va signar el Conveni de Finançament
entre la Generalitat de Catalunya i l’ATM de Barcelona per l’any 2020.
Atès que en data 22 de gener de 2021 es va signar el Conveni de Finançament entre
l’AMB i l’ATM per a l’any 2020.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del tancament de l’any 2020 del Conveni de
Finançament entre la Generalitat de Catalunya i l’ATM.
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Segon.- RESTAR ASSABENTAT del tancament de l’any 2020 del Conveni de
Finançament entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM.
Tercer.- RESTAR ASSABENTAT del tancament de l’any 2020 del Conveni de
Finançament entre l’AMB i l’ATM.
Quart.- APROVAR que el fons de reserva generat durant el 2020 ha estat de 3.700
milers d’euros i el fons de reserva del sistema 2014-2020 de 12.454 milers d’euros.
Cinquè.- FACULTAR al director general de l’ATM per tal que faci una proposta al
Comitè Executiu de l’ATM, als efectes de determinar la distribució del precitat fons de
reserva generat durant l’any 2020, d’acord amb les necessitats de finançament del
sistema.”
b. Contracte Programa 2020
b.1 Liquidació Contracte Programa 2020: TMB-ATM
En relació amb aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per explicar als assistents que respecte del Contracte Programa amb TMB,
abans de la situació derivada de la covid-19, el tancament per l’any 2020 donava un volum
de necessitats corrents inferior al previst en 38.617 milers d’EUR, dels quals 33.758 milers
d’EUR corresponien a unes menors necessitats del Compte de Resultat i 4.859 milers
d’EUR a la resta de conceptes. Finalment TMB ha declarat que l’impacte per l’any 2020 ha
estat de 245.166 milers d’EUR, dels quals l’ATM ha transferit a TMB a través de tres
bestretes corresponents al fons autonòmic un total de 131.900 milers d’EUR. En aquest
sentit, TMB ha informat que ells havien estimat rebre del fons local 47.441 milers d’EUR i la
resta ho han pogut cobrir amb una política de contenció que han fet durant l’any 2020, per
un import de 65.825 milers d’EUR, dels quals 6.532 milers d’EUR corresponen a unes
menors necessitats del Compte de Resultat i 59.293 milers d’EUR respon a un diferiment
d’inversions. Per l’anteriorment exposat, l’impacte de la covid-19 a TMB per a l’any 2020 ha
estat totalment cobert.
Continua la seva explicació tot detallant que la Comissió de seguiment va recordar que al
Fons de Reserva de TMB hi havia 3.656 milers d’EUR corresponents al tancament de l’any
2019, i que en data 21 d’abril de 2021, el Consell d’Administració d’ATM per motius
d'urgència i d'acord amb la petició de TMB va acordar la destinació d'un màxim de 25 MEUR
del Fons de Reserva per la liquidació provisional del Contracte Programa ATM-TMB 2020
per a l'adquisició de 59 autobusos que substituïssin els que incomplien els requisits de la
Zones Baixes Emissions (en endavant ZBE). En aquest sentit, en la mateixa sessió del
Consell d’administració es va autoritzar, a petició de TMB, la destinació d'un màxim de 13
MEUR del mateix Fons de Reserva per a l'execució del projecte de videovigilància, sempre
que hi hagués constatació de la disponibilitat pressupostària, un cop liquidat el Contracte
Programa ATM-TMB 2020 i rebuts els ajuts del fons local de l'AGE. Així mateix, restava
condicionat a la presentació per part de TMB de la corresponent memòria sobre aquest
projecte d'inversió en videovigilància.
En compliment d’aquest últim punt, TMB ha aportat un informe on posa de manifest que vol
destinar 7,6 milions al projecte de videovigilància embarcada i 4,8 milions a un Sistema
d’Informació a l’usuari, l’execució dels quals es vol dur a terme de forma conjunta per
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aconseguir economies d’escala i permetre a TMB renovar l’actual sistema d’informació a
l’usuari a bord del bus que està obsolet funcionalment i tècnicament, tot assenyalant que
l’any 2022 ja no es disposarà de subministrament de les pantalles actuals.
TMB ha hagut d’aclarir aquest punt atès que el Consell d’Administració va aprovar
únicament el projecte de videovigilància per a combatre l'assetjament sexual, i per tal de fer
entendre perquè ho vol gestionar simultàniament ha manifestat que el plantejament conjunt
permet un estalvi de 600 milers d’EUR i que aquests projectes formen part del conjunt
presentat per TMB dins del Pla de Digitalització del Bus per optar als Fons Europeus.
Finalment el senyor Pere Torres Grau informa que en la sessió del Comitè Executiu de data
30 de juny de 2021 es va aprovar destinar 7.600 milers d’EUR del Fons de Reserva generat
per TMB en l’any 2020 al projecte de videovigilància embarcada, i altrament es va acordar
restar assabentat de la destinació de 4.800 milers d’EUR del mateix fons pel Sistema
d’Informació a l’usuari per motius d’estalvi en el sistema de 600 milers d’euros, va restar
assabentat de les majors necessitats de manteniment d’aquestes inversions quantificades
en 5.620 milers d’EUR en catorze anys i a incorporar aquesta quantitat en els Convenis de
Finançament que se signaran entre les administracions consorciades i l’ATM, així com en el
Contracte Programa 2018-2021 i en els futurs Contractes Programes que se signaran entre
l’ATM i TMB sempre que així ho decideixi aprovar en última instància el Consell
d’Administració de l’ATM.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM) de data 21 de desembre de 2020 es va aprovar la proposta de
Contracte Programa entre l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona,
Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (en endavant
TMB), per la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per al
període 2018-2020 i compromís d’atendre el servei del deute derivat del contracte de
refinançament i sanejament financer del sistema de transport, com a execució del Pla
marc 2014-2031. Alhora, es va facultar al Director general de l’ATM per a la seva
signatura, així com per a la realització de les actuacions que siguin oportunes per a la
seva plena efectivitat.
Atès que en data 13 de gener de 2021 es va signar el Contracte Programa entre
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA per la prestació de serveis públics regulars de
transport de viatgers per al període 2018-2020 i compromís d’atendre el servei del
deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de
transport, com a execució del pla marc 2014-2031.
Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM), reunit en sessió de data 21 d’abril de 2021, va adoptar entre altres els
següents acords:
“Primer.- RESTAR ASSABENTAT que TMB ha comunicat a l’ATM que:
- La liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 (sense
considerar l'impacte de la covid-19) genera un fons de reserva de 104,46 M€;
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- que, amb les compensacions rebudes per al dèficit causat per la covid-19,
no s'ha cobert encara un total de 113,57 M€, import total que s’espera obtenir
amb el fons local pendent d'atorgament per part de l’Administració General de
l’Estat (AGE);
- que l’operadora TMB té un total de 59 autobusos que no compleixen els
límits d'emissions establerts per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i que, en
cas de no ser substituïts, obligarien a suprimir els seus serveis a partir d’1 de
juliol del 2022;
- que el Consell d'Administració de TMB ha prioritzat un projecte d'implantació
de càmeres de videovigilància per a combatre l'assetjament sexual, el qual
hauria d'incorporar-se a la llista de noves inversions sol·licitades.
Segon.- AUTORITZAR, per motius d'urgència i d'acord amb la petició de TMB,
la destinació d'un màxim de 25 M€ del fons de reserva previst per la liquidació
provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 per a l'adquisició de 59
autobusos que substitueixin els que incompleixen els requisits de la ZBE.
Tercer.- AUTORITZAR, d'acord amb la petició de TMB, la destinació d'un
màxim de 13 M€ del fons de reserva previst per la liquidació provisional del
Contracte programa ATM-TMB 2020 per a l'execució del projecte de
videovigilància. Aquesta autorització queda suspesa i supeditada:
- a la liquidació definitiva del Contracte programa ATM-TMB 2020 un cop
s'hagi produït l'atorgament d'ajuts del fons local de l'AGE i, per tant, la
constatació de la disponibilitat pressupostària;
- a la presentació per part de TMB a l'ATM de la memòria pertinent sobre
aquest projecte d'inversió en videovigilància.
Es delega en el Comitè Executiu de l’ATM la verificació d'aquests dos punts
anteriors i, per tant, l'aixecament de la suspensió de l'autorització.
Quart.- AUTORITZAR la disponibilitat per part de TMB de la resta de l'import
de fons de reserva generat per la liquidació provisional del Contracte
programa ATM-TMB 2020 per a cobrir les necessitats de liquiditat generades
per la disminució d'ingressos del 2020 per motiu de la covid-19.”
Atès que en data 12 de juny de 2021 es va realitzar la Comissió de Seguiment del
Contracte Contracte-Programa 2018-2020, liquidació exercici 2020.
Vist que TMB ha preparat una memòria del projecte de videovigilància per a combatre
l'assetjament sexual on es detalla que 7.600 milers d’euros es corresponen al projecte
de videovigilància embarcada i 4.800 milers d’euros són pel Sistema d’Informació a
l’usuari, executant ambdós projectes de forma conjunta per aconseguir economies
d’escala i permetre a TMB renovar l’actual sistema d’informació a l’usuari a bord del
bus que està obsolet funcional i tècnicament (concretament a l’exercici 2022 ja no es
disposarà de subministrament de pantalles actuals).
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Atès que TMB ha aclarit aquest aspecte, tot indicant que el Consell d’Administració de
l’ATM va aprovar únicament el projecte de videovigilància per a combatre l'assetjament
sexual i el motiu de fer-ho de forma conjunta amb el Sistema d’Informació a l’usuari ho
és per aconseguir un estalvi al sistema.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, reunit en sessió de data 30 de juny de 2021, va
adoptar entre altres els següents acords:
“Primer.- APROVAR destinar 7.600 milers d’euros del Fons de Reserva
generat per TMB a l’any 2020, al projecte de videovigilància embarcada,
d’acord amb la delegació acordada pel Consell d’Administració de l’ATM en la
sessió de data 21 d’abril de 2021 i d’acord amb els termes transcrits en la part
expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- RESTAR ASSABENTAT de la destinació de 4.800 milers d’euros del
Fons de Reserva generat per TMB a l’any 2020, pel Sistema d’Informació a
l’usuari per motius d’estalvi en el sistema de 600 milers d’euros.
Tercer.- RESTAR ASSABENTAT de les majors necessitats el manteniment
d’aquestes inversions quantificades en 5.620 milers d’euros en 14 anys i a
incorporar en els Convenis de Finançament que se signarà entre les
administracions consorciades i l’ATM, així com en el Contracte Programa
2018-2021 i en els futurs Contractes Programes que se signarà entre l’ATM i
TMB.
Quart.- ELEVAR l’acord segon i tercer precedents al Consell d’Administració
de l’ATM per a la seva aprovació, tot autoritzant a l’operadora TMB a l’inici
dels procediments de contractació pública que resultin necessaris,
condicionant la seva adjudicació a l’esmentada aprovació per part del Consell
d’Administració de l’ATM.”
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 21 d’abril de
2021, va aprovar destinar per motius d'urgència i d'acord amb la petició de TMB, la
destinació d'un màxim de 25.000 milers d’euros del fons de reserva previst per la
liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 per a l'adquisició de 59
autobusos que substitueixin els que incompleixen els requisits de la Zona de Baixes
Emissions (ZBE).
Vist el document que s’acompanya en annex de seguiment del Contracte-Programa
2018-2020, liquidació exercici 2020.
En virtut de l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la liquidació del Contracte Programa entre l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, SA per la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per
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al període 2018-2020 i compromís d’atendre el servei del deute derivat del contracte
de refinançament i sanejament financer del sistema de transport, com a execució del
pla marc 2014-2031, sense efecte Còvid, on s’ha generat un fons de reserva de
38.758 milers d’euros.
Segon.- RESTAR ASSABENTAT que el Comitè Executiu de l’ATM, reunit en sessió de
data 30 de juny de 2021, va aprovar destinar 7.600 milers d’euros del Fons de Reserva
generat per TMB a l’any 2020, al projecte de videovigilància embarcada, d’acord amb
la delegació acordada pel Consell d’Administració de l’ATM en la sessió de data 21
d’abril de 2021.
Tercer.- APROVAR la destinació de 4.800 milers d’euros del Fons de Reserva generat
per TMB a l’any 2020, pel Sistema d’Informació a l’usuari per motius d’estalvi en el
sistema de 600 milers d’euros.
Quart.- APROVAR que el cost de manteniment de les inversions indicades als apartats
segon i tercer anteriors, quantificades en 5.620 milers d'euros a distribuir en 14 anys,
haurà de quedar integrat en els contractes programes que subscriguin l'ATM i TMB
durant aquest període de temps.
Cinquè.- APROVAR que la resta del fons de reserva, quantificat en 1.217 milers
d’euros reverteixi en el sistema.
Sisè.- RESTAR ASSABENTAT que el fons de reserva acumulat de TMB a 31 de
desembre de 2020 és de 4.873 milers d’euros.
Setè.- FACULTAR al Director general de l’ATM per tal que faci una proposta al Comitè
Executiu de l’ATM, als efectes de determinar com es distribueix el precitat fons de
reserva generat d’acord amb les necessitats de finançament del sistema.
Vuitè.- RESTAR ASSABENTAT que l'impacte de la covid-19 i liquidat per TMB l'any
2020 ha estat de 254.166 milers d'euros, els quals s'han cobert amb 179.341 milers
d'euros procedents dels fons extraordinaris de l'AGE i 68.825 milers d'euros amb
recursos estalviats del contracte programa amb ATM.”
b.2. Liquidació Contracte Programa 2020: FGC – ATM
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per informar respecte de la liquidació del Contracte Programa 2020 entre FGC i
ATM que la situació és diferent de la que s’ha donat amb TMB. Explica que abans de la
covid-19, el tancament de l'exercici produïa un dèficit de 12.188 milers d’EUR respecte al
que recollia el Contracte Programa i el tancament d’aquest. Tot i això, com que l’aportació
de la Generalitat de Catalunya i la subvenció estatal, finalment han estat 6.590 milers d’EUR
superiors al recollit al Contracte Programa, el dèficit final ha resultat de 5.598 milers d’EUR
per a l’any 2020.
La Comissió de seguiment del Contracte Programa que es va realitzar el 8 de juny de 2021
ha posat de manifest que hi ha hagut un alt increment de necessitat no previstes, traduïdes
en un import de 2.771 milers d’EUR a conseqüència del temporal Glòria, els aiguats del 21 i
22 d’abril de 2020, el descarrilament de Capellades i altres obres d’emergència.
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Addicionalment hi ha hagut un increment de 6.030 milers d’EUR d’amortitzacions, respecte
dels quals FGC explica que les necessitats estimades per a l’any 2020 ja preveien una
amortització de 42.488 milers d’EUR, però atès que les disponibilitats pressupostàries per a
l’any 2020 estaven limitades, varen decidir ajustar el seu pressupost en aquesta partida, i
per tant, es van tancar tal com havien previst inicialment.
El senyor Pere Torres Grau explica que des de l’ATM es va manifestar que les majors
necessitats no previstes no es podien incorporar com a majors despeses en exercicis futurs i
que conseqüentment haurien de ser assumides per FGC. En aquest sentit, FGC va mostrar
la seva disconformitat amb relació al posicionament de l’ATM i va manifestar que no entenia
per què l’any anterior si que s’havia acceptat aquest mateix fet i en canvi enguany no.
Finalment, la Comissió de seguiment no va arribar a un acord amb relació a les necessitats
no cobertes de la liquidació de l’any 2020 i es va proposar que FGC presentés una
priorització de les reposicions per tal de valorar-lo. Finalment la Comissió de Seguiment va
aprovar que els 1.058 milers d’EUR que FGC té pendent de liquidar del Contracte Programa
2019 s’incorporin al pressupost.
En data 2 de juliol de 2021 FGC va fer arribar a l’ATM la relació de priorització de les
inversions de reposició que s’han deixat de fer i que estaven previstes per l’any 2020. En
data 7 de juliol de 2021 es va reunir de nou la Comissió de seguiment per revisar les
inversions pendents de realitzar i va acordar elevar al Consell d’Administració de l’ATM el
reconeixement del dèficit de 5.598 milers d’euros de l’any 2020, el qual es cobrirà amb
l’ajornament de les actuacions programades pels anys 2021 i 2022, les quals es
reconeixeran en el contracte pluriennal de 2022 - 2025.
Per tot el mencionat es conclou que FGC ha tingut un impacte covid-19 declarat per a l’any
2020 de 45.758 milers d’euros, que des de l’ATM se li ha transferit a través de tres
bestretes, corresponents al fons autonòmic, un total de 21.510 milers d’EUR i que
actualment queden pendents 24.248 milers d’EUR d’impacte de la covid-19 no coberts.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM) de data 21 de desembre de 2020 va aprovar la proposta de Contracte
Programa entre l’ATM i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC)
per la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per a l’exercici
2020, que regula els acords de finançament entre l’ATM i l’operador FGC, condicionant
l’efectivitat del mateix a l’aprovació de les aportacions a realitzar per part de les
administracions consorciades recollides en el Conveni de finançament de les
administracions consorciades per a l’exercici 2020. Alhora, es va facultar al Director
general de l’ATM per a la seva signatura, així com per a la realització de les actuacions
que siguin oportunes per a la seva plena efectivitat.
Atès que en data 29 de desembre de 2020 es va signar el Contracte Programa entre
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya per la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per a
l’exercici 2020.
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Vist el document que s’acompanya en annex de seguiment del Contracte-Programa
2020, liquidació exercici 2020.
En virtut de l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la liquidació del Contracte Programa entre l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la prestació
de serveis públics regulars de transport de viatgers per a l’exercici 2020, on s’ha
produït un dèficit (sense efecte Còvid) de 5.598 milers d’euros.
Segon.- APROVAR el reconeixement del dèficit de 5.598 milers d’euros de l’any 2020,
el qual es cobrirà amb l’ajornament de les actuacions programades 2021-2022.
Tercer.- APROVAR el reconeixement de les inversions que s’hagin d’ajornar en el
Contracte Programa ATM-FGC 2022-2025.
Quart.- RESTAR ASSABENTAT que l’impacte Còvid declarat per FGC per a l’any
2020 ha estat de 45.757 milers d’euros, dels quals l’ATM ha transferit a FGC a través
de tres bestretes un total de 21.510 milers d’euros, quedant actualment 24.247 milers
d’euros d’impacte Còvid no cobert.”
b.3. Liquidació Contracte Programa 2020: AMB – ATM
En relació amb aquest punt de l'ordre del dia segueix amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per explicar als assistents que respecte del Contracte Programa 2020 entre
AMB i ATM el tancament de l'exercici sense efectes de la covid-19 produïa unes menors
necessitats per un import de 22.315,46 milers d'EUR. Finalment, però l'AMB ha presentat
una liquidació, després de l'impacte de la covid-19 per l'any 2020 de 27.361,69 milers
d'EUR, dels quals 27.135,64 milers d'EUR corresponen a contractes finançats en el marc del
Contracte Programa. El senyor Pere Torres Grau fa un incís per aclarir que, en el cas de
l'AMB, amb els fons local i autonòmic s'ha pogut fer front a les necessitats de l'AMB, tot i que
encara resten pendents de cobrir 908,536 milers d'EUR derivats de l'impacte de la covid-19
que la Comissió de seguiment, a proposta de l'ATM, ha decidit cobrir amb el Fons de
Reserva. Així mateix, atès que part de l'impacte covid-19 s'ha cobert amb el previst en el
Contracte Programa el resultat positiu de liquidació del Contracte Programa ha estat de
14.046,995 milers d'EUR per l'any 2020 que s'ha decidit destinar a altres activitats.
D'acord amb l'acta de liquidació de la Comissió de seguiment i liquidació, que es va reunir el
12 de juliol de 2021, es proposa tal com sol·licita AMB, que es cobreixi de manera temporal
amb el Fons de Reserva els dèficits generats l'any 2020 per als contractes Servei Públic de
Transport Col·lectiu de Viatgers a l'Àrea Portuària de Barcelona (Línia 88) i Servei Públic de
Transport Col·lectiu de Viatgers a l'Àrea Portuària de Barcelona i a la Zona d'Activitats
Logístiques (PR4 i Línia 88). Aquest dèficit, un cop descomptada la subvenció rebuda a
través dels fons locals serà de 1.061,025 milers d'EUR, atès que, a la data de la present
liquidació no es disposa de la formalització dels convenis específics amb tercers que donin
cobertura econòmica al dèficit originat durant l'exercici 2020.
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Per últim, informa que es proposa que l'aportació prevista per l'AMB en relació amb el
material mòbil de la unificació tramviària es cobreixi amb el Fons de Reserva generat per
l'any 2020 en el Contracte Programa ATM - AMB de gestió indirecta per un import de 348,86
milers d'EUR. Per aquest motiu, el resultat final ha estat un Fons de Reserva, per aplicar-lo a
les necessitats que es generin en futurs exercicis, d'11.728,584 milers d'EUR. Atès que el
Fons de Reserva de l'AMB dels exercicis 2018 i 2019 era de 6.795,528 milers d'EUR,
actualment el Fons de Reserva actualitzat és de 18.524,11 milers d'EUR.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en el Consell d’Administració de data 21 de desembre de 2020 de l’Autoritat
del Transport Metropolità (en endavant ATM) va aprovar la proposta de Contracte
Programa entre l’ATM i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) per la
prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers de gestió indirecta per a
l’exercici 2020, que regula els acords de finançament entre l’ATM i l’AMB condicionant
l’efectivitat del mateix a l’aprovació de les aportacions a realitzar per part de les
administracions consorciades recollides en el Conveni de finançament de les
administracions consorciades per a l’exercici 2020. Alhora, es va facultar al Director
general de l’ATM per a la seva signatura, així com per a la realització de les actuacions
que siguin oportunes per a la seva plena efectivitat.
Atès que en data 22 de gener de 2021 es va signar el Contracte Programa entre
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’AMB per la prestació de serveis
públics regulars de transport de viatgers de gestió indirecta per a l’exercici 2019, que
regula els acords de finançament entre l’ATM i l’AMB.
Vist el document que s’acompanya en annex de seguiment del Contracte Programa
2020, liquidació provisional exercici 2020.
En virtut de l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR de la liquidació provisional del Contracte Programa entre l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la
prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers de gestió indirecta per a
l’exercici 2020 sense efecte Còvid, on s’ha generat un fons de reserva estimat de
22.315,46 milers d’euros.
Segon.- APROVAR que part del fons de reserva generat per l’AMB cobreixi les hores
no realitzades i pagades a conseqüència de la Còvid per un import de 8.268,47 milers
d’euros reverteixi en el sistema.
Tercer.- APROVAR que part del fons de reserva generat per l’AMB cobreixi de manera
temporal els dèficits generats l’any 2020 per als contractes SPTCV a l’Àrea Portuària
de Barcelona (Línia 88) i SPTCV a l’Àrea Portuària de Barcelona i a la Zona
d’Activitats Logístiques (PR4 i Línia 88), atès que a la data de la present liquidació, no
es disposa de la formalització dels convenis específics amb tercers que donin
cobertura econòmica al dèficit originat durant l’exercici 2020, per un import de 1.061,03
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milers d’euros condicionant que en el supòsit que l’AMB recuperi part d’aquests
costos, s’incorporaran al fons de reserva de l’AMB.
Quart.- APROVAR que part del fons de reserva generat per l’AMB cobreixi el dèficit de
l’impacte Còvid que no ha estat possible cobrir amb els Fons Còvid per un import de
908,54 milers d’euros.
Cinquè.- APROVAR que part del fons de reserva generat per l’AMB es destini a cobrir
l’aportació prevista per l’AMB per les majors necessitats del material mòbil en relació
amb la unificació tramviària pel 2021 per un import de 348,866 milers d’euros.
Sisè.- APROVAR que la resta del fons de reserva generat per l’AMB per un import de
11.728,58 milers d’euros reverteixi en el Sistema.
Setè.- RESTAR ASSABENTAT que el fons de reserva acumulat de l’AMB a 31 de
desembre de 2020 és de 18.524,11 milers d’euros.
Vuitè.- FACULTAR al Director general de l’ATM per tal que faci una proposta al Comitè
Executiu de l’ATM, als efectes que determini com es distribueix el precitat fons de
reserva generat d’acord amb les necessitats de finançament del sistema.
Novè.- RESTAR ASSABENTAT que l’impacte Còvid declarat per l’AMB a l’any 2020
dels serveis objecte del Contracte Programa ha estat de 27.135,64 milers d’euros, els
quals s’han cobert 17.958,64 milers d’euros amb Fons Còvid i 9.177,00 milers d’euros
amb fons de reserva de l’AMB, restant per tant liquidat l’impacte Còvid en l’AMB per a
l’any 2020.”
c. Actualització Fons de Reserva Sistema
Respecte d'aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau explica que el total del
Fons de Reserva de l'any 2020 de l'ATM amb TMB és de 5.014 milers d'EUR, amb AMB és
de 18.524 milers d'EUR, amb FGC és de 6.656 milers d'EUR, amb els operadors és de
16.882 milers d'EUR i el fons ATM-Pla Marc és de 12.454 milers d'EUR. Per tant, resultant
un total acumulat de 29.336 milers d'EUR.
També informa que la intenció és no fer ús dels Fons de Reserva, el qual està orientat a fer
front als diferents escenaris incerts que poden sorgir al llarg dels anys 2021 i 2022, així com
els litigis corresponents a la problemàtica de l'IVA que actualment l'ATM no té resolts.
Respecte als litigis pendents especifica que aquests són la reclamació del Tribunal
Econòmic-Administratiu Central (en endavant TEAC) per un import de 27.364 milers d'EUR
pel període comprés entre l'octubre 2010 i el desembre 2013. En aquest sentit, els
cobraments pendents de l'ATM són per un import total de 34.920 milers d'EUR
corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016 i 2018. En data 13 de febrer de 2020, l'ATM va
presentar al·legacions davant l'Audiència Nacional pel període comprès entre l'octubre 2010
i l'any 2016. Finalment l'acord de liquidació per l'exercici 2017 presentat per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (en endavant AEAT) on reclama 42,930 milers d'EUR a l'ATM i en
oposició al qual, l'ATM va presentar les seves al·legacions davant del TEAC en data 5 de
febrer de 2021.
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6. PLA MARC 2014 – 2031. PROPOSTA EXERCICI 2021
a. Perímetre de despesa 2021
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per indicar que en relació amb el Pla marc 2014-2031 i la proposta per a
l'exercici 2021, en data 7 de juliol de 2021 el Secretari General de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori va fer arribar una carta al Secretari de l'Estat de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana respecte de l'aportació de l'AGE per l'any 2021, ateses les
discrepàncies pel que fa a l'aportació estatal. En aquest sentit, l'aportació inicialment fixada
era de 149.301.520 EUR, d'acord amb una esmena en el tràmit dels Pressupostos Generals
de l'Estat 2021, i que finalment es va materialitzar i aprovar pel Consell de Ministres, en
sessió de 20 d'abril, per un total de 109.301.520 EUR, el que s'ha traduït en una reducció 40
MEUR. Per aquesta raó comunica que s'està pagant puntualment sobre la base dels
109.301.520 EUR, però paral·lelament s'està a l'expectativa d'acabar rebent la xifra
inicialment prevista, tot i saber que la decisió final no ha estat presa pel Ministeri de
Transport sinó pel Ministeri d'Hisenda.
Per tot el que s'ha exposat, el senyor Pere Tores Grau informa que la proposta respecte
d'aquest punt de l'ordre del dia és diferent de les propostes d'anys anteriors, atès que aquest
cop es porta a aprovació del Consell d'Administració de l'ATM el reconeixement de dos
escenaris d'ingressos diferents.
Així doncs, segueix la seva explicació respecte dels possibles escenaris pel que fa als
perímetres de despesa susceptibles de ser aprovats per l'any 2021. En primer lloc hi ha el
perímetre A corresponent a una transferència de 149,3 MEUR per part de l'AGE; i en segon
lloc el perímetre B corresponent a una transferència de 109,3 MEUR. Els operadors
actuaran amb previsió del perímetre B. No obstant això, les administracions consorciades
faran les gestions oportunes davant l'AGE per tal que es compleixi la previsió pressupostària
de 149,3 MEUR. Si es compleix, automàticament s'aplicarà el perímetre A.
Pel que fa als ingressos reconeguts i confirmats per a l'any 2021 informa que l'ATM compta
amb els ingressos de la Generalitat de Catalunya de 474.662.353,86 EUR. Tot i que els
pressupostos es troben prorrogats, el Govern va aprovar una ampliació de les partides
destinades a l'ATM a sol·licitud del consorci, la qual no podia superar el 3% inicial. Altrament
compta amb els ingressos de l'Ajuntament de Barcelona de 179.254.289,02 EUR i els
ingressos de l'AMB per un total de 109.301.520 EUR. En aquest sentit, informa que el
Consell d'Administració haurà d'autoritzar al Director general de l'ATM a signar els convenis
de finançament per al 2021 amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i
l'AMB en la mesura que s'adeqüin a les aportacions indicades anteriorment. Finalment,
indica que amb cada administració, es podran signar un o més acords en pro de facilitar les
seves tramitacions internes i d'agilitar les transferències a l'ATM.
El senyor Pere Torres Grau manifesta als membres del Consell d'Administració que la
situació és complicada atès que actualment l'ATM té un compromís adquirit amb un nombre
elevat d'operadors que li permeten tenir cert marge d'operació, però que simultàniament
col·labora amb grans operadors que són els que es poden veure més perjudicats pels
esdeveniments. Així mateix, recalca que tot i que amb el perímetre A es podria dur a terme
un funcionament més digne del sistema, aquest tampoc assegura arribar a les xifres del
2021.
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Tot seguit informa que el Consell d'Administració haurà d'autoritzar al Director general de
l'ATM perquè dins dels perímetres dels punts anteriors, acordi i signi els Contractes
Programa de l'ATM amb TMB, FGC i AMB i encarregui a una comissió integrada pel senyor
Ricard Font i Hereu, la senyora Janet Sanz Cid i el senyor Antoni Poveda i Zapata, amb el
suport tècnic del Director general de l'ATM i de les persones de les respectives
administracions que considerin oportunes, que presentin al pròxim Consell d'Administració
una proposta de finançament de l'ATM per al període 2022 - 2025 que permeti al seu torn
establir contractes programes pluriennals amb els operadors abans esmentats. Aquesta
proposta haurà d'incloure la política tarifària a aplicar i s'haurà de gestionar amb els equips
tècnics necessaris.
El senyor Pere Torres Grau informa que el més adient seria treballar sobre aquests
assumptes durant el mes de setembre, per tal de disposar d'una proposta per a la pròxima
sessió del Consell d'Administració i poder tramitar els pressupostos amb les aportacions de
les respectives administracions i ens públics.
Finalitzada l’exposició del senyor Pere Torres Grau, tot seguit pren la paraula el senyor
Manuel Valdés López per incidir en el fet que l'aportació que farà l'Adjuntament de
Barcelona de forma excepcional, incrementada en un 3% respecte del previst, també
s'acompanyi de la Comissió de seguiment. Així mateix, manifesta que és important reactivar
el treball de la Comissió de seguiment per trobar i activar noves formes de finançament del
transport públic.
A continuació pren la paraula el senyor Josep Solà Font per mostrar el seu acord amb les
paraules del senyor Manuel Valdés López i afegir que no s'ha lliurat cap documentació que
reculli tota la informació que emmarca el tema. En aquest sentit, sol·licita que amb caràcter
anterior a l'aprovació del Consell d'Administració, es pugui disposar de la documentació
prèvia necessària.
Seguidament, pren la paraula la senyora Janet Sanz Cid per remarcar que algunes
qüestions comentades ja s’han treballat i que el més rellevant, tal com ja s’ha indicat en
altres Consells d’Administració, és tancar una proposta de cara a l’any 2022 però obrint un
debat de com tancar estructuralment el finançament del transport públic. La senyora Janet
Sanz Cid opina que s’ha de posar la vista més enllà de la covid-19, de les dificultats en la
recepció de les ajudes de l’AGE i molts altres assumptes que dificulten el finançament de
l’ATM, i centrar-nos a buscar altres models i espais per trobar una estabilitat financera han
fet altres administracions. Per finalitzar conclou la seva intervenció afegint que l’objectiu
principal ha de ser la millora del transport públic, tot i les dificultats, i que calen més
elements que propiciïn un canvi estructural que ens permeti anar més enllà de les
aportacions ad hoc que el sistema actualment requereix.
Tot seguit intervé el senyor Jaime Moreno García-Cano per exposar que efectivament
l’aportació nominativa de l’Estat es va incorporar en l’esmena dels Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2021 per un import de 149.301.520 EUR. Així mateix, indica que no s’ha
pogut instrumentalitzar l’esmena respecte dels fons addicionals. Exposa que pren nota de la
situació i de la comunicació de la Generalitat de Catalunya, i manifesta la seva voluntat que
tot se solucioni com més aviat millor fent incís en que és conscient que tot està sota la
competència del Ministeri d'Hisenda.
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A continuació pren la paraula el senyor Antoni Poveda i Zapata compartint la mateixa
inquietud que tenen diversos membres del Consell d’Administració respecte al fet d’intentar
arribar a una fase d’estabilitat financera per garantir el servei públic de transport i per tal de
reduir el funcionament del transport privat. Per concloure amb la seva intervenció, manifesta
que li consta que tots els membres del Consell d’Administració estan d’acord en arribar a un
consens que comporti arribar a aquest paradigma d’estabilitat pressupostària.
Tot seguit intervé la senyora Marta Subirà i Roca per recordar que durant l’any en curs la
Generalitat de Catalunya té una previsió de recaptació per l’impost sobre el CO₂ dels
vehicles que es distribuirà en un 50% al fons pel canvi climàtic el qual podrà tenir una
possible incidència en el transport públic atès que és una de les vies per lluitar contra el
canvi climàtic. Per concloure afegeix que una nova via de finançament pel transport públic
pot anar relacionada amb les iniciatives que es relacionin amb l’esmentat àmbit.
Seguidament pren la paraula el senyor Ricard Font i Hereu per deixar constància i agrair la
feina feta als darrers dies per tal de saber les aportacions necessàries de l’AMB i a
l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, igual que els altres membres del Consell
d’Administració que han intervingut en aquest punt comparteix la necessitat de crear un
sistema de finançament estable. Al respecte fa incís en què el compromís hauria de definir
una proposta pels pròxims quatre anys, així com una proposta de tarifes per l’any 2022 que
permeti una estabilitat de finançament i que cobreixi despeses dels operadors. En aquest
sentit, indica que sempre que es parla de finançament s’ha de pensar amb tres vies que són:
les aportacions de les administracions públiques, les tarifes i les noves aportacions o noves
vies de finançament.
El senyor Ricard Font i Hereu opina que s’haurà de treballar per saber de cara al pròxim
mes d’octubre com es pot fer front econòmicament a la realitat, al respecte afegeix la
possibilitat de més aportacions per part de les administracions o operadors, copagament
dels usuaris o noves formes de finançament a través de noves figures tributàries entre
altres, com a fórmules necessàries per buscar estabilitat. Respecte de la possible aportació
provinent del fons climàtic esmentat, exposa que és cert que és una opció, tot i que les
expectatives en vers la mateixa no han de ser molt elevades respecte al seu ús en el
transport públic. Altrament, afegeix que és imprescindible treballar en un full de ruta clar per
no incrementar el deute del transport públic atès que no es pot caure en la possibilitat de no
disposar de fonts de finançament.
Per finalitzar la seva intervenció, i respecte de la petició del senyor Josep Solà Font,
manifesta que es facilitarà la informació sol·licitada i que en data 14 de juliol s’ha fet
constatar una aportació de la Generalitat de Catalunya a l’ATM i al conjunt del sector.
Per concloure el senyor Pere Torres Grau agraeix a tots els operadors la disponibilitat
mostrada per resoldre les situacions sobrevingudes al llarg de l’any 2021 i expressa la
voluntat, igual que les intervencions realitzades, de trobar un sistema de finançament més
estable que ajudi a conèixer amb més certesa els recursos dels quals disposa l’ATM.
Respecte d'aquest punt de l’ordre del dia, i d’acord amb tot l’exposat, el Consell
d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que l’objectiu de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM) és
articular la cooperació entre les Administracions públiques titulars dels serveis i de les
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infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen
part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l’Administració de l’Estat
(en endavant AGE), hi estan compreses financerament o són titulars de serveis propis
o no traspassats, mitjançant l’elaboració i el seguiment de tots els instruments jurídics,
tècnics i financers que es considerin convenients i, en general, la realització de les
funcions que li siguin encomanades per les entitats que la componen (Article 3 dels
Estatuts de l’ATM).
Atès que d’entre les funcions que té encomanades l’ATM (Article 4 dels Estatuts de
l’ATM), hi ha les de l’elaboració de les propostes de convenis de finançament amb les
diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic
amb definició de les aportacions de recursos pressupostaris al sistema, així com la
concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques per tal de
subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de
gestió.
Atès que de conformitat amb l’article 16 dels Estatuts de l’ATM, són, entre d’altres,
recursos econòmics de l’ATM, les aportacions de l’AGE, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) i les
altres administracions o entitats que les agrupin, adherides al Consorci, d’acord amb
els convenis de finançament o Contractes Programa subscrits entre aquestes
institucions i l’ATM i per tant aquestes funcions que l’ATM té encomanades formalment
l’habiliten per actuar com a ròtula financera.
Atès que algunes de les aportacions de les administracions consorciades, així com
l’aportació de l’AGE no estan tancades a data del present Consell d’Administració de
l’ATM i per tant les aportacions als operadors poden resultar objecte de modificacions
posteriors.
Vista la documentació adjunta en annex mitjançant la qual es proposa un quadre de
perímetre de despesa per a l’exercici 2021.
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
Primer.- APROVAR els dos escenaris d’aportacions econòmiques a l’ATM per a l’any
2021 següents:
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2021
Totes les quantitats en €
EXPLOTACIÓ
GENERALITAT
Transferència base
Altres transferències
AJUNTAMENT BCN
Transferència base
AMB
Transferència base
Altres transferències
AGE
Transferència base
UNIFICACIÓ TRAMVIES
GENERALITAT
Infraestructura
Material mòbil
AJUNTAMENT BCN
Infraestructura
Material mòbil
AMB
Infraestructura
Material mòbil
TOTALS (cumulatius)
Generalitat
Ajuntament de BCN
AMB
AGE
Fons de reserva

Escenari A

Escenari B

300.643.266,01
174.019.087,85
474.662.353,86

300.643.266,01
174.019.087,85
474.662.353,86

179.254.289,02

179.254.289,02

143.170.000,00
12.000.000,00
155.170.000,00

143.170.000,00
12.000.000,00
155.170.000,00

109.301.520,00

149.301.520,00

4.858.681,00
741.319,00
5.600.000,00

4.858.681,00
741.319,00
5.600.000,00

1.187.057,00
363.392,00
1.550.449,00

1.187.057,00
363.392,00
1.550.449,00

348.856,00

348.856,00

480.262.353,86
180.804.738,02
155.518.856,00
109.301.520,00
10.451.528,06
936.338.995,94

480.262.353,86
180.804.738,02
155.518.856,00
149.301.520,00
10.451.528,06
976.338.995,94

L’aportació de l’AMB al material mòbil de la unificació tramviària provindrà del seu fons
de reserva.
Segon.- AUTORITZAR el director general de l’ATM a signar els convenis de
finançament per al 2021 amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la mesura que s’adeqüin a les aportacions
indicades al punt anterior. Amb cada administració, es podran signar un o més acords
en pro de facilitar les seves tramitacions internes i d’agilitar les transferències a l’ATM.
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Tercer.- APROVAR els dos perímetres de despesa per a l’any 2021 següents:
Totes les quantitats en
€
TMB
FGC
AMB Gestió indirecta
DGTM Gestió indirecta
TRAM
RENFE
AMTU
SERMETRA
ATM
Fons tarifari
Connexió tramviària

E

Perímetre A
595.995.080,00
63.971.845,00
126.978.450,77
75.079.644,55
77.083.760,10
10.840.423,52
8.267.653,77
1.300.000,00
2.000.000,00
7.322.833,23
7.499.305,00
976.338.995,94

Perímetre B
570.974.908,25
61.804.763,36
124.122.489,38
74.267.114,50
77.083.760,10
10.287.031,94
7.049.623,41
1.250.000,00
2.000.000,00
7.499.305,00
936.338.995,94

l perímetre A correspon a una transferència de 149,3 M€ per part de l’AGE; el
perímetre B, a una transferència de 109,3 M€. Els operadors actuaran amb previsió del
perímetre B. No obstant això, les administracions consorciades faran les gestions
oportunes davant l’AGE per tal que es compleixi la previsió pressupostària de 149,3
M€. Si es compleix, automàticament s’aplicarà el perímetre A.
Quart.- AUTORITZAR el director general de l’ATM perquè, dins dels perímetres del
punt anterior, acordi i signi els contractes programes de l’ATM amb TMB, FGC i AMB
(per a la gestió indirecta).
Cinquè.- ENCARREGAR a una comissió integrada per Ricard Font, Janet Sanz i
Antoni Poveda, amb el suport tècnic del director general de l’ATM i de les persones de
les respectives administracions que considerin oportunes, que presenti al pròxim
consell d’administració una proposta de finançament de l’ATM per al període 20222025 que permeti, al seu torn, establir contractes programes pluriennals amb els
operadors abans esmentats. Aquesta proposta haurà d’incloure la política tarifària a
aplicar.”
b. Proposta de Convenis de Finançament 2021
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau informa que es
trasllada la seva aprovació a una altra sessió d’aquest Consell d’Administració.
c. Propostes de Contractes Programes 2021
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau informa que es
trasllada la seva aprovació a una altra sessió d’aquest Consell d’Administració.
d. Conveni de col·laboració d’ajuts a l’AMTU
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d.1. Pròrroga sisè conveni de col·laboració d’ajusts a l’AMTU
En relació amb aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau informa que es
presenta en aquest Consell d’Administració la ratificació de l’addenda a la pròrroga del sisè
conveni de col·laboració entre l’ATM i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (en endavant AMTU) per a l’any 2020, de data 30 de juny de 2021, tot fixant com a nou
termini de finalització el pròxim 31 d’octubre de 2021.
Tot seguit la senyora Aurora Carbonell i Abella agraeix la proposta d’aprovació de la
pròrroga prevista. Així mateix, informa que els dies 21 i 22 tindrà lloc el primer Congrés de
Mobilitat Internacional, amb un format híbrid presencial i digital, ateses les circumstàncies
derivades de la covid-19, amb l’expectativa que es segueixin moltes més edicions. Aprofita
per agrair la presència de totes les empreses que si presenten i informa els membres del
Consell d’Administració que el 15 de juliol es procedirà a la presentació oficial.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (en endavant ATM) de data 28 d’octubre de 2020 es va aprovar la proposta
de sisè conveni de col·laboració a subscriure entre l’ATM i AMTU per a l’any 2020, per
un import màxim de 8.267.653,77 EUR, autoritzant al Director general de l’ATM per a
la seva signatura.
Atès que en data 10 de desembre de 2020 es va signar el sisè conveni de
col·laboració amb l’AMTU amb l’objectiu de continuar amb la millora del transport
públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’atorgament
d’ajuts, en virtut del qual l’ATM aportava a l’AMTU la quantitat de 8.267.653,77 EUR.
Atès que en el marc d’aquesta col·laboració ha sorgit la necessitat d’ampliar la seva
vigència 4 mesos més, sense cost extraordinari, arran de la impossibilitat de dur a
terme els treballs en el temps previst inicialment a causa de la crisi pandèmica de la
covid-19, així com la Comissió de seguiment del conveni s’ha reunit virtualment en
data 29 de juny proposant l’ampliació del conveni pel període de 4 mesos.
Atès que és voluntat de les parts ampliar la vigència de l’esmentat Conveni en un
quadrimestre i subscriure una Addenda de pròrroga del Conveni de data 10 de
desembre de 2020 per un període de 4 mesos, tot fixant el nou termini de finalització
en data 31 d’octubre de 2021.
Vista la proposta d’addenda adjunta en annex.
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
RATIFICAR la signatura de la l’Addenda de pròrroga del sisè conveni de col·laboració
entre l’ATM i AMTU per a l’any 2020, de data 30 de juny de 2021, tot fixant el nou
termini de finalització en data 31 d’octubre de 2021.”
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d.2. Setè conveni de col·laboració d’ajuts a l’AMTU
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula novament el senyor Pere Torres
Grau per informar que es proposa l’aprovació per part del Consell d’Administració del setè
conveni de col·laboració a subscriure entre l’ATM i AMTU per a l’any 2021 per un import
màxim de 8.267.653,77 EUR condicionant la plena efectivitat de les aportacions destinades
a les administracions locals a la formalització i signatura dels convenis de finançament per a
l’any 2021 entre l’ATM i les administracions consorciades.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (en endavant ATM) de data 10 de juliol de 2006 es va aprovar la proposta
de conveni de col·laboració que tenia com a objecte la millora del transport públic
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (en endavant AMTU).
Atès que en data 27 de juliol de 2006 la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU van
subscriure un conveni de col·laboració que tenia com a objecte la millora del transport
públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de la Regió Metropolitana
de Barcelona (en endavant RMB), mitjançant l’increment dels ajuts als municipis per a
la millora del transport urbà que atorgava l’aleshores Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, amb la
finalitat de potenciar el desenvolupament i accelerar la millora del transport públic
col·lectiu urbà.
Atès que data 7 de juliol de 2010, les parts signants van subscriure un segon conveni
de col·laboració per als anys 2010-2014, que tenia igualment com a objecte la millora
del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de l’RMB.
Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 23 de desembre de
2015 es va autoritzar al Director general de l’ATM a subscriure el conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU per al seguiment dels
plans de millora de transport públic dels ajuntaments associats a l’AMTU, en data 24
de febrer de 2016 es va signar el tercer conveni de col·laboració entre les parts
signants, amb l’objectiu, entre d’altres, de continuar amb la millora del transport públic
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’atorgament d’ajuts, en
virtut del qual l’ATM aportava la quantitat anual de 5.643.607,61 EUR.
Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 28 de desembre de
2017 es va facultar al Director general de l’ATM per iniciar els tràmits pertinents per
elaborar el quart conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’ATM i
AMTU, per a l’any 2018, amb l’objectiu, entre d’altres, de continuar amb la millora del
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant
l’atorgament d’ajuts, en virtut del qual l’ATM aportava la quantitat anual de
8.239.685,77 EUR, en data de 5 de setembre de 2018 es va signar el quart conveni de
col·laboració amb l’AMTU amb l’objectiu de continuar amb la millora del transport
públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, signant el mateix l’ATM i
l’AMTU directament.
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Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 22 de maig de
2019 es va aprovar la proposta de cinquè conveni de col·laboració a subscriure entre
l’ATM i AMTU per a l’any 2019, per un import màxim de 8.832.951,68 EUR, autoritzant
al Director general de l’ATM per a la seva signatura, en data 27 de maig de 2019 es va
signar el cinquè conveni de col·laboració amb l’AMTU amb l’objectiu de continuar amb
la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU,
mitjançant l’atorgament d’ajuts, en virtut del qual l’ATM aportava la quantitat de
8.832.951,68 EUR, signant el mateix l’ATM l’AMTU directament.
Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 28 d’octubre de
2020 es va aprovar la proposta de sisè conveni de col·laboració a subscriure entre
l’ATM i AMTU per a l’any 2020, per un import màxim de 8.267.653,77 EUR, autoritzant
al Director general de l’ATM per a la seva signatura, en data 10 de desembre de 2020
es va signar el sisè conveni de col·laboració amb l’AMTU amb l’objectiu de continuar
amb la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU,
mitjançant l’atorgament d’ajuts, en virtut del qual l’ATM aportava la quantitat de
8.267.653,77 EUR, signant el mateix l’ATM l’AMTU directament.
Atès que en la sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 14 de juliol de 2021
es va aprovar la proposta de pròrroga del sisè conveni de col·laboració a subscriure
entre l’ATM i AMTU per a l’any 2020.
Atès que és voluntat de les parts iniciar els tràmits per subscriure el setè conveni de
col·laboració entre l’ATM i AMTU, per a l’any 2021, amb l’objectiu, entre d’altres, de
continuar amb la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a
l’AMTU, mitjançant l’atorgament d’ajuts, en virtut del qual l’ATM aportarà la quantitat de
8.267.653,77 EUR.
Vista la proposta de Conveni adjunta en annex.
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
Primer.- APROVAR la tramitació del setè conveni de col·laboració a subscriure entre
l’ATM i AMTU per a l’any 2021 per un import màxim de 8.267.653,77 EUR, condicionat
l’import màxim anteriorment indicat a l’aportació a l’ATM per part de l'Administració
General de l’Estat de 149 M€, tal com es preveu en la Disposició addicional centèsima
dècima quarta dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2021 (Llei
11/2020, de 30 de desembre) relativa al reconeixement de l’esmena 3054. En el cas
que finalment per part de l'AGE s'aportin 109 M€ segons la comunicació rebuda, la
xifra que compromet l'ATM en aquest conveni quedarà limitada a 7.267.653,77 €. En
aquest supòsit, correspon a l'AMTU fer la proposta de reassignació de les quantitats
assignades a cada acció. S'autoritza el director general de l'ATM per a aprovar el text
definitiu i la seva signatura.
Segon.- CONDICIONAR la plena efectivitat de les aportacions destinades a les
administracions locals a la formalització i signatura dels convenis de finançament per a
l’any 2021 entre l’ATM i les administracions consorciades.”
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7. XARXA TRAMVIÀRIA
a. Nom parades unificació xarxes tramviàries
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, continua amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per tal de posar en antecedents als membres del Consell d’Administració
respecte de la nomenclatura de les noves estacions com a resultar de la unificació de les
xarxes tramviàries. En aquest sentit, indica que inicialment en data 10 d’abril de 2018 la
Comissió de Nomenclatura va realitzar un estudi informatiu sobre la connexió del TRAM. De
les 8 noves estacions proposades, únicament hi va haver diferències en la parada Lepant I
Monumental i Monumental. Ateses aquestes divergències la Comissió va acordar coordinarse amb l’Ajuntament de Barcelona per proposar-li el nom Lepant I Monumental, pel fet que la
plaça de braus de la Monumental es troba a força distància de la parada proposada. En data
21 de maig de 2021, Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona va
rebre un correu informant que el nom escollit per part de l’ens local seria el de Monumental.
Finalment, en data 3 de juny de 2021 la Comissió de Nomenclatura va aprovar elevar els
noms als òrgans competents de l’ATM.
Al respecte el senyor Pere Torres Grau fa incís en què l’únic punt de discrepància ha sigut la
darrera parada, fet que no ha interferit en el desenvolupament del projecte d’unificació del
tramvia, el qual segueix avançant.
Tenint en compte tot l’anterior, finalment trasllada al Consell d’Administració que la proposta
d’acord consisteix en acceptar el nom de les següents parades a proposta de la Comissió de
Nomenclatura de l’ATM, assessorada per l’Institut d’Estudis Catalans: Casanova - Balmes Diagonal | Cinc d’Oros - Verdaguer - Sicília - Monumental - Glòries.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que la Comissió de Nomenclatura, celebrada el 10 d’abril de 2018, va acordar
els noms de les estacions proposades per a l’estudi informatiu sobre la connexió del
TRAM per la Diagonal.
Atès que de les set noves estacions proposades, sis tenien el mateix nom en l’estudi
esmentat com en la proposta de l’IEC, tenint com a única diferència la parada: Lepant I
Monumental (IEC) i Monumental (estudi informatiu).
Atès que durant la sessió, es va acordar parlar amb l’ajuntament de Barcelona per
proposar el nom “Lepant I Monumental”, ja que la plaça de braus de la Monumental
estarà a força distància de la parada proposada, però es va deixar a les mans de
l’ajuntament l’elecció del nom de la parada definitiu.
Atès que en data 21 de maig de 2021, es va rebre la resposta des de la Gerència de
l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’ajuntament, informant que el nom escollit per part de
l’Ajuntament era “Monumental”.
Atès que el passat 3 de juny de 2021, la Comissió de Nomenclatura va acordar la
denominació de les noves estacions amb els noms de: Casanova, Balmes, Diagonal |
Cinc d’Oros, Verdaguer, Sicília, Monumental, Glòries.
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Atès que en data 29 de juny de 2021, el Comitè Executiu de l’ATM va acordar elevar la
proposta de denominació de les 7 noves estacions en la direcció plaça Francesc Macià
- Plaça de les Glòries Catalanes amb els noms següents: Casanovas, Balmes,
Diagonal | Cinc d’Oros, Verdaguer, Sicília, Monumental i Glòries.
Vista la documentació que s’adjunta en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la proposta de denominació de les noves estacions de la connexió
del TRAM per la Diagonal en la direcció plaça Francesc Macià - Plaça de les Glòries
Catalanes amb els noms següents: Casanovas, Balmes, Diagonal | Cinc d’Oros,
Verdaguer, Sicília, Monumental i Glòries en els termes transcrits en la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’Institut d’Estudis Catalans, a l’Ajuntament de
Barcelona i a Tramvia Metropolità del Besòs.”
b. Licitació de les obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària
unificada
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau informa que estan en
procés de licitació les obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària
unificada en col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, i l'ATM
d'acord amb els acords presos en els anteriors Consells d'Administració.
Tanmateix, informa que malgrat els acords arribats fins al moment el Consell d'Administració
no ha fet una delegació a favor del Director general de l'ATM per a la subscripció de
qualsevol document contractual necessari per a donar compliment a l'acordat en les
diferents sessions del Consell d'Administració de l'ATM, tant de data 21 de desembre de
2020 com de 23 de febrer de 2021, per a l'execució de les obres i posterior explotació de la
xarxa tramviària unificada. Per aquest motiu, es presenta davant d’aquesta sessió del
Consell d’Administració la proposta relacionada.
D'acord amb tot l'exposat, el Consell d'Administració pren per unanimitat el següent acord:
“La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària de Catalunya estableix en el seu article 10
que per construir una infraestructura ferroviària o modificar-ne una d'existent, s'ha de
redactar un estudi informatiu i un projecte constructiu.
En data 22 de maig de 2019, el Consell d’administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (en endavant ATM) va acordar facultar el director general de l’ATM a
efectuar l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu d’acord amb les necessitats
operatives per a la conclusió dels treballs del projecte constructiu de la unió de les
xarxes tramviàries.
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En data 25 de juny de 2019, el director general de l’ATM va aprovar de forma definitiva
l’Estudi Informatiu, seleccionant l’alternativa 1: Tramvia per l’Av. Diagonal en
superfície, a desenvolupar en el projecte executiu.
En data 29 de juliol de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar el projecte
executiu de la “Connexió del Trambaix i del Trambesòs. Implantació d’una xarxa
tramviària unificada. Fase 1: Pl. Glòries - Girona”, que es compon de dos documents:
- Projecte Executiu de Transports. Fase 1 Pl. Glòries - Girona, redactat per la
UTE GPO-TYPSA-SENER.
- Projecte Constructiu de sistemes. Fase 1, redactat per INGEROP T3, SLU.
El pressupost de les obres tramviàries i de la compra de material mòbil ascendeix a
50.365.479 € abans d’IVA.
Paral·lelament l’Ajuntament de Barcelona va procedir a la redacció del projecte
d’urbanització en l’àmbit de la Diagonal de Barcelona entre els carrers Bailèn i la Plaça
de les Glòries Catalanes a l’entorn del projecte tramviari.
Tenint en compte que la implantació de la Xarxa Tramviària Unificada a la trama
urbana tindrà impacte sobre vianants, bicicletes, vehicles privats i transport públic,
l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM van considerar adient per raons tècniques, d’eficàcia
en la construcció, de disminució de les molèsties als ciutadans, de millora dels terminis
d’execució i de baixa de costos, formalitzar un acord a efectes de coordinar les
competències d’ambdues Administracions i promoure procediments de contractació
conjunta de conformitat amb el previst a l’article 31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
En data 21 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar la
proposta de Conveni de col·laboració per a l’execució de les obres i compra de
material mòbil posterior explotació de la xarxa tramviària unificada entre l’Ajuntament
de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i va autoritzar el
director general de l’Autoritat del Transport Metropolità per a la signatura d’aquest
conveni alhora que també aprovava el pla de finançament per a l’execució de les obres
de la 1a fase de la Xarxa Tramviària Unificada i la compra del material mòbil associat.
En data 23 de febrer de 2021 es va subscriure de Conveni de col·laboració per a
l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
En data 18 de maig de 2021 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar les
despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de la partida de transferència a
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’anteriorment denominat Departament
de Territori i Sostenibilitat, per atendre les despeses a atendre la Generalitat derivades
de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i posterior
explotació de la xarxa tramviària unificada, per un import total de 37.616.260,00 euros.
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El pacte Tercer de l’esmentat Conveni de data 23 de febrer de 2021 sobre l’execució
de la xarxa tramviària, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM acorden que Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA (en endavant BIMSA) licitarà els contractes per a
l’execució de les obres d’urbanització i tramviàries de la Primera Fase de la Xarxa
Tramviària Unificada, de tal manera que BIMSA actuarà per compte de l’Ajuntament i
l’ATM en la preparació, tramitació i adjudicació del procediment de contractació dels
respectius contractes.
La Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada inclou l’execució dels següents
projectes: Urbanització de l’Avinguda Diagonal entre els carrers de Castillejos i el
Passeig Sant Joan (aprovat per l’Ajuntament de Barcelona en data 17/11/2020);
Urbanització “Canòpia, Àmbit Tramvia”, inclosa la Fase 1 de l’ampliació del vestíbul de
l’estació de metro de Glòries (L1) (aprovat per l’Ajuntament de Barcelona en data
12/11/2020); Infraestructura tramviària Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada
(aprovat per l’ATM en data 29/07/2020); i Projecte de sistemes i avantprojecte
d’explotació de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada (aprovat per l’ATM
en data 29/07/2020) (conjuntament, els “Projectes”).
Els esmentats “Projectes” han estat refosos en un projecte conjunt anomenat:
“Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (GironaCastillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària
unificada”, document refós del “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries
Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del
“Projecte executiu d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou
accés Museu Disseny”, “Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona.
Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i
“Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la xarxa
tramviària unificada” (el “Projecte Refós”).
En aquest projecte refós es defineixen els següents lots.
- LOT 01 “Canòpia-Intercanviador”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil
conjunts, tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en
l’àmbit de la Canòpia urbana on es generarà un nou intercanviador de
transport públic i es connectarà la nova actuació a les vies existents del
Trambesòs.
- LOT 02 “Lepant-Gran Via”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts,
tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Lepant i la Gran Via.
- LOT 03 “Nàpols-Lepant”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts,
tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Nàpols i Lepant. En aquest lot s’inclouen
les dues obres singulars previstes en el projecte tramviari: el reforç de la
coberta del túnel de l’ADIF entre Marina i Consell de Cent i l’afectació al
Col·lector en el tram Nàpols-Sicília.
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- LOT 04 “Girona- Nàpols”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts,
tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Girona i Nàpols.
- LOT 05 “Parades”: Inclou l’arquitectura, obra civil i instal·lacions no
ferroviàries associades a les parades.
- LOT 06 “Superestructura de Via. Subministrament”: Inclou el
subministrament de la via i dels aparells de via, la instal·lació de la qual queda
integrada en els lots 1 a 4 segons el tram on corresponguin.
- LOT 07 “Electrificació (ACT). Subministrament i serveis”: Inclou el
subministrament del sistema d’electrificació sense catenària “ACT”, la
instal·lació del qual queda integrada en els lots de 1 a 4 segons el tram on
correspongui i també inclou el subministrament dels equips embarcats en el
material mòbil, així com l’adaptació de la flota existent.
- LOT 08 “Resta d’instal·lacions”: Contempla les instal·lacions de mitja tensió
corresponents a l’electrificació amb catenària en la zona de les Glòries i el
subministrament I instal·lacions d’equips per ampliar la subestació de Glòries.
- LOT 09 “Sistemes”: Contempla la totalitat de sistemes tramviaris
(senyalització, informació al viatger, ajut a l’explotació, control d’energia, etc.).
D’altra banda per a dur a terme l’operació de la primera fase de la implantació de la
xarxa tramviària unificada es preveu que necessiti l’adquisició de tres noves unitats
mòbils. El termini previst per a la realització de les obres, de tots els lots que l’integren
i d’inici de l’explotació de la xarxa ampliada en la primera fase és de 21 mesos.
Posteriorment, el Comitè Executiu de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 26 de
maig de 2021, va prendre els següents acords:
“Primer.- APROVAR la contractació pública de la part que pertoca a l’ATM del
projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal
Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, document refós del “Projecte urbà de l’espai
lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia
Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació del
vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny”,
“Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del
Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i
“Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la
xarxa tramviària unificada” (el “Projecte Refós), en tot allò que resulti de
competència de l’ATM i per un import màxim pel que fa al Lot 1 de
2.816.364,01€ (IVA EXCLÒS), pel que fa al lot 2 de 3.688.268,16€ (IVA
EXCLÒS), pel que fa al lot 3 de 6.542.903,30€ (IVA EXCLÒS) i pel que fa al
lot 4 de 4.418.969,05€ (IVA EXCLÒS).
Segon.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM a subscriure els
documents contractuals necessaris per a procedir a la licitació conjunta i
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posterior contractació del projecte “Document Refós del “Projecte executiu
d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del
Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada”,
document refós del “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries
Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”. Àmbit Tramvia” i la
Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro de
Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny”, “Projecte executiu de transport.
Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada” i “Projecte de sistemes i avantprojecte
d’explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada” (el “Projecte
Refós”).
Tercer.- ELEVAR l’acord precedent al Consell d’Administració de l’ATM per a
la seva ratificació.”
Paral·lelament, els serveis tècnics i de contractació de l’ATM han finalitzat la redacció
dels plecs de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules administratives
particulars dels lots 5 a 9 abans detallats, restant pendents els plecs relatius al
material mòbil.
En relació amb el conjunt de lots del projecte i la compra del material mòbil,
l’Ajuntament de Barcelona, BIMSA i l’ATM han acordat en el sí del Comitè director de
la Infraestructura iniciar la licitació dels contractes corresponents al conjunt dels lots
del projecte, alhora que l’ATM està impulsant la compra del material mòbil amb els
següents imports de licitació pel conjunt de les obres:
LOT 1 - ÀMBIT CANÒPIA
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part urbanització

€

Part transports

€

Import
(IVA inclòs)

IVA

9.613.805,10 €

2.018.899,07 €

6.797.441,09

1.427.462,63 €

2.816.364,01

591.436,44 €

11.632.704,17 €
8.224.903,72
€
3.407.800,45
€

LOT 2 - GRAN VIA_LEPANT
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part urbanització

€

Part transports

€

Import
(IVA inclòs)

IVA

12.298.244,29 €

2.582.631,30 €

8.609.976,13

1.808.094,99 €

3.688.268,16

774.536,31 €

14.880.875,59 €
10.418.071,12
€
4.462.804,47
€

LOT 3 - LEPANT_NÀPOLS
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Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part urbanització

€

Part transports

€

Import
(IVA inclòs)

IVA

20.868.013,80 €

4.382.282,90 €

14.325.110,50

3.008.273,21 €

6.542.903,30

1.374.009,69 €

25.250.296,70 €
17.333.383,71
€
7.916.912,99
€

LOT 4 - NÀPOLS - GIRONA
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part urbanització

€

Part transports

€

Import
(IVA inclòs)

IVA

13.332.715,48 €

2.799.870,25 €

8.913.746,43

1.871.886,75 €

4.418.969,05

927.983,50 €

16.132.585,73 €
10.785.633,18
€
5.346.952,55
€

LOT 5 - OBRA PARADES
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part transports

Import
(IVA inclòs)

IVA

2.126.966,00 €

446.662,86 €

2.126.966,00

446.662,86 €

€

2.573.628,86 €
2.573.628,86
€

LOT 6 - SUBMINISTRAMENT VIA I APARELLS DE VIA
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part transports

Import
(IVA inclòs)

IVA

2.582.494,96 €

542.323,94 €

2.582.494,96

542.323,94 €

€

3.124.818,90 €
3.124.818,90
€

Lot 7 - SUBMINISTRAMENT SENSE CATENÀRIA - ACT
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part transports

IVA

8.668.032,07 €

1.820.286,73 €

8.668.032,07

1.820.286,73 €

€

Import
(IVA inclòs)
10.488.318,80 €
10.488.318,80
€

LOT 8 - RESTA INSTAL·LACIONS
Import
(IVA exclòs)

Concepte

IVA

Import
(IVA inclòs)
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Pressupost base de licitació
Part transports

1.813.989,97 €

380.937,89 €

1.813.989,97

380.937,89 €

€

2.194.927,86 €
2.194.927,86
€

LOT 9 - SISTEMES
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part transports

IVA

4.862.118,03 €

1.021.044,79 €

4.862.118,03

1.021.044,79 €

€

Import
(IVA inclòs)
5.883.162,82 €
5.883.162,82
€

ADQUISICIÓ NOU MATERIAL MÒBIL
Import
(IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació
Part transports

€

IVA

9.750.000,00 €

2.047.500,00 €

9.750.000,00

2.047.500,00 €

Import
(IVA inclòs)
11.797.500,00 €
11.797.500,00
€

Pel que fa al pressupost de transport, l'increment de cost del sistema ACT,
9.686.354,00 € (amb IVA) a finançar per l’Ajuntament de Barcelona, està repartit dins
dels imports dels lots de les obres 1-2-3-4 i dins del lot 7 de subministrament sense
catenària ACT.
La suma dels imports previstos en el conveni que seran finançats per l’ATM pel conjunt
dels lots de les obres és de 32.610.228 € (IVA exclòs) i per a la compra del material
mòbil de 9.750.000 € (IVA exclòs).
Aquests imports no inclouen la Direcció facultativa de les obres i la resta d’assistències
tècniques que siguin necessàries per al seu control i execució ni tampoc els imports de
les enginyeries específiques i l’adquisició dels equips que els serveis de l’àrea de
mobilitat de l’ATM considerin cal incorporar en el material mòbil quins conceptes i
imports hauran de ser aprovats per l’ATM.
Vista la documentació adjunta en annex respecte la contractació pública de la part que
pertoca a l’ATM del projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av.
Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, així com la proposta de plecs de prescripcions
administratives i tècniques dels Lots 5 a 9 relatives a la contractació conjunta amb
BIMSA.
Atès que el conjunt de lots a licitar i la compra del material mòbil atenen al determinat
en el Conveni de col·laboració subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a
l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada.
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Atès el previst en l’article 9 i 11 dels Estatuts del Consorci de l’ATM aprovats per Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la contractació pública de la part que pertoca a l’ATM del projecte
“Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (GironaCastillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària
unificada”, així com la proposta de plecs de prescripcions administratives i tècniques
dels Lots 5 a 9 relatives a la contractació conjunta amb BIMSA i adjuntes en annex.
Segon.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM a subscriure els documents
contractuals necessaris per a procedir a la licitació i posterior contractació de qualsevol
dels lots del projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av.
Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, i de la compra del material mòbil competència de
l’ATM i per un import màxim pel conjunt dels lots de les obres que no pot superar el
previst en el conveni de 32.610.228 € (IVA exclòs) (trenta-dos milions sis-cents deu mil
dos-cents vint-i-vuit euros (IVA exclòs) i un import màxim per a la compra del material
mòbil de 9.750.000 € (IVA exclòs) nou milions set-cents cinquanta mil euros (IVA
exclòs).
Tercer.- RATIFICAR les actuacions dutes a terme fins a la data per part del Comitè
Executiu de l’ATM i de la Direcció general de l’ATM, així com AUTORITZAR al Director
general de l’ATM a la subscripció de qualsevol document contractual necessari per a
donar compliment a l’acordat en el Consell d’Administració de l’ATM de data 21 de
desembre de 2020, així com en el previst el Conveni de col·laboració de data 23 de
febrer de 2021 per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa
tramviària unificada entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona.”

8. T-MOBILITAT
a. T-mobilitat
b. Comitè d’autorització de la posada en servei de la T-mobilitat
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau explica que malgrat
l’estat de la situació del projecte, la intenció és articular un sistema per facilitar l’adopció de
l’acord de l’inici del sistema de la T-mobilitat. Per això es requereix l’aprovació per part del
Consell d’Administració per la constitució d’un Comitè d’autorització de la posada en servei
de la T-mobilitat, integrat pel senyor Ricard Font i Hereu, la senyora Janet Sanz i Cid i el
senyor Antoni Poveda i Zapata, en representació de les administracions consorciades de
l’ATM, és a dir, respectivament en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB.
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Altrament informa als membres que a finals d’aquest mes de juliol es traslladarà als
membres interessats el balanç de la prova pilot de la targeta T-mobilitat, realitzada fins a la
data.
Finalitzada l’exposició del senyor Pere Torres Grau, tot seguit intervé la senyora Rosa
Alarcón Montañés per indicar que a parer seu no és el més adequat mantindré al marge als
operadors de la decisió final, deixant que sigui el Comitè Executiu i o el Consell
d’Administració els que prenguin les decisions.
Al respecte intervé el senyor Josep Mayoral i Antigas per indicar que seria interessant que hi
hagués un altre sistema compartit de presa de decisions amb el Comitè Executiu i o el
Consell d’Administració, però no únicament un grup específic.
En resposta a les intervencions, pren la paraula el senyor Pere Torres Grau per indicar que
la proposta ha estat consensuada amb els operadors, i respecte a l’AMTU els municipis que
l’integren no estan afectats per aquesta primera fase. Així mateix, manifesta que tenint en
compte el proposat, llavors, s’haurà de convocar un altre Consell d’Administració amb
caràcter urgent al respecte.
Abans de finalitzar aquest punt de l’ordre del dia, intervé el senyor Ricard Font i Hereu per
aclarir que en cap cas hi haurà una posada en marxa del servei sense informar a tots els
operadors. Per aquest motiu, remarca que la proposta bàsicament va enfocada a agilitzar la
posada en marxa i en tot cas se sotmetrà a l’aprovació del Consell d’Administració una
vegada consensuada amb tots els operadors. En aquest sentit proposa modificar el segon
punt de la proposta d’acord, al manifestat pel membres assistents d’aquest Consell
d’Administració.
Així doncs, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“En data 24 d’octubre de 2014 es va formalitzar el contracte del projecte T-mobilitat
entre l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant “ATM”) i la SOCIETAT
CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA (en endavant “SOC MOBILITAT”), segons allò
que s’estableix als plecs de la licitació aprovats pel Consell d’Administració de l’ATM
de data 22 de maig de 2014 que recollien la proposta de contracte a subscriure.
En data 3 de març de 2017 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la
primera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
En data 19 de febrer de 2020 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la
segona modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
En data 7 de maig de 2021 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la tercera
modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a
l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic,
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tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
Atès que a conseqüència de l’estat d’execució del contracte del projecte T-mobilitat,
els darrers mesos s’ha establert un marc de negociació de reequilibri contractual amb
la societat contractista per tal d’assolir un acord en el procediment de reequilibri i de
possible modificació contractual amb una honesta equivalència dels deures i
obligacions de SOC MOBILITAT, tot tenint en compte l’equilibri propi del contracte, el
retard previ i les conseqüències del retard previ que li resulten atribuïbles, la prudència
i excepcionalitat de les compensacions previstes en el Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19, així com el necessari marc de repartiment de riscos al que ens
hem vist abocats a causa de l’actual crisi sanitària a conseqüència de la covid-19.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2020, va restar informat de la proposta de disponibilitat tecnològica
plantejada per la societat contractista, així com de les diverses complicacions per a
l’assoliment d’un acord i en definitiva per a la posada en servei del nou sistema derivat
del projecte T-mobilitat en els termes acordats en la documentació contractual de
referència.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 21 de
desembre de 2020, va aprovar que la posada en servei del projecte T-mobilitat s’havia
de produir entre el 24 de febrer de 2021 i el 30 de juny de 2021, així com les
condicions que havien de complir-se per a l’establiment d’un calendari d’implantació
fiable que condueixi a determinar una data de posada en servei del sistema.
Atès que malgrat l’avenç del projecte en el darrer període ha estat substancial, haventse pogut executar de manera satisfactòria una prova pilot d’usabilitat del sistema, tal
com s’exposa en document adjunt, en el moment actual no s’han assolit tots els
condicionants inicialment aprovats en el Consell d’Administració de l’ATM de data 21
de desembre de 2020 i per tant a data d’avui no resulta possible determinar una data
certa de posada en servei de la T-mobilitat.
Atesa la conveniència de posar en servei la primera fase de la T-mobilitat de manera
tan ràpida com sigui possible, és recomanable disposar d’un mecanisme àgil que
l’autoritzi un cop se satisfacin les condicions tècniques. Per aquest motiu, es considera
oportú crear un comitè que prengui aquesta decisió, format per un representant de
cadascuna de les tres administracions consorciades amb responsabilitats dins de
l’àmbit territorial implicat en la primera fase.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la constitució del Comitè d’autorització de la posada en servei de
la T-mobilitat, constituït pel Senyor Ricard Font i Hereu, la Sra. Janet Sanz i Cid i el
Senyor Antoni Poveda i Zapata, en representació de les administracions consorciades
de l’ATM, és a dir, respectivament en nom de l’administració de la Generalitat de
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Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tal com es
recull en document adjunt en annex.
Segon.- DELEGAR al Comitè d’autorització de la posada en servei de la T-mobilitat la
proposta de decisió de la fixació de la data de posada en servei del projecte Tmobilitat, prèvia notificació per part del director general de l’ATM que el sistema
reuneix les condicions tècniques necessàries, la qual serà elevada al Consell
d’Administració per a la seva aprovació definitiva.”

9. ALTRES ASSUMPTES
a. Línies 80 TMB
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el senyor Pere Torres Grau per
informar que en data 8 d’abril de 2021, l’AMB va traslladar a l’ATM una petició per incloure
dins del Contracte Programa entre l’ATM i TMB la prestació del servei públic de transport
col·lectiu urbà de viatgers al districte de Nou Barris de Barcelona, concretament les línies 80,
81, 82 i 83. En aquest sentit, d’acord amb la petició efectuada el servei actualment està
inclòs dins del Contracte Programa entre l’ATM i AMB amb una assignació de 1.351 milers
d’EUR i que d’acord amb la informació facilitada per TMB, la previsió de necessitats per
poder portar a termes aquest servei és de 1.557 milers d’EUR. Per tot plegat, la proposta
presentada consistiria a incloure dins del Contracte Programa entre l’ATM i TMB 2018 -2021
aquestes majors necessitats quantificades en 1.557 milers d’EUR, atès que 1.351 milers
d’EUR ja estaven previstos en el Contracte Programa entre l’ATM i l’AMB, per tant
l’increment de necessitats resultat pel sistema seria de 206 milers d’EUR.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Vista la comunicació adjunta en annex de data 8 d’abril de 2021 mitjançant la qual
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) va traslladar a l’Autoritat del
Transport Metropolità (en endavant ATM) una petició per tal d’incloure dins del
Contracte Programa entre l’ATM i Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant
TMB) la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al districte
de Nou Barris de Barcelona (línies 80, 81, 82 i 83) amb efectes a partir de l’1 de gener
de 2021.
Atès que aquest servei actualment està inclòs dins del Contracte Programa entre ATM
i AMB 2018-2021.
Vist que d’acord amb l’informe facilitat per TMB i adjunt en annex, la previsió de
necessitats per poder portar a termes aquest servei és de 1.557 milers d’euros.
Vist que l'assignació a aquest servei en el contracte programa entre AMB i ATM és de
1.351 milers d'euros.
Per tot l’anterior,

S’ACORDA
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Primer.- AUTORITZAR la incorporació dins del Contracte Programa entre l’ATM i TMB
2018-2021 del servei del districte de Nou Barris que actualment es realitza dins del
Contracte Programa entre ATM i AMB 2020 i incorporar aquestes majors necessitats
per un total de 1.557 milers d’euros amb efecte a 1 de gener de 2021.
Segon.- AUTORITZAR a disminuir l’aportació del Contracte Programa entre ATM i
AMB 2021 per 1.351 milers d’euros amb efecte a 1 de gener de 2021.
Tercer.- APROVAR l’increment d’aportació quantificat en 206 milers d’euros anuals
que s’haurà d’incorporar en els Convenis de Finançament que se signaran entre les
administracions consorciades i l’ATM, així com en el Contracte Programa 2018-2021 i
en els futurs Contractes Programes que se signarà entre l’ATM i TMB.”
b. Creació de les comissions d’accessibilitat i descarbonització
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau es remet directament
a la documentació lliurada als membres en aquesta sessió del Consell d’Administració.
c. Nova seu local
En relació amb aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la seva exposició el senyor Pere
Torres Grau per explicar als assistents que tal com es va informar en la sessió del Consell
d’Administració de 21 d’abril de 2021, l’ATM ha procedit al trasllat de la seva seu al carrer
Balmes 49, en un edifici d’oficines on es disposa de 3 plantes, cadascuna d’elles de 390 m²,
amb un espai total de 966 m² construïts per a destinar a totes les necessitats dels
treballadors. Així mateix, dins d’aquest espai s’ubica també la seu de Sermetra, SL.
Segueix la seva explicació tot informant que en data 20 de gener de 2021 es va realitzar la
licitació de les obres de la nova seu de l’ATM, que fou adjudicada en data 26 de febrer de
2021. Posteriorment, en data 10 de març de 2021 es va procedir a la signatura del contracte
amb l’empresa adjudicatària i finalment en data 9 de juliol van finalitzar les obres. Així doncs,
s’ha fixat pel pròxim dilluns 19 de juliol de 2021 l’inici de funcionament de les noves oficines.
Addicionalment, informa que l’ATM també disposarà d’un Centre d’Atenció i d’Informació (en
endavant CAI) ubicat a l’Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet 16 - 20. El CAI codirigit per
l’ATM i l’AMB donarà informació de forma presencial, telefònica i en línia, als ciutadans del
nou sistema sense contacte T-mobilitat, així com dels títols magnètics. Aquest centre va
iniciar la seva activitat el passat 28 d’abril de 2021, dins del marc de les proves de
volumetria.
Per finalitzar informa que en les oficines del nou centre T-mobilitat s’hi trobarà també el
Centre de Gestió i d’Informació del Transport (en endavant CGIT), centre aglutinador
d’informació de la xarxa de transport públic en coordinació amb els operadors i les
administracions.
d. Recurs d’alçada contra la resolució d’anul·lació d’un títol de transport T-16
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta. Addicionalment afegeix que quan el Director general de l’ATM estableix una
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resolució respecte del títol de transport T-16, aquesta pot ser objecte de recurs d’alçada
davant el Consell d’Administració, tal com així s’estableix en l’article 21 dels Estatuts de
l’ATM.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en data 23 de desembre de 2020 la targeta T-16 pertanyent a Joshua
Alexander Bonilla va ser retirada atès que estava sent utilitzada per una tercera
persona no titular d’aquesta.
Atès que en resposta a l’anterior ús irregular del títol, la legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Vist que en data 5 de març de 2021 es va resoldre desestimar les al·legacions
presentades, atès que no es va acreditar suficientment l’existència de causes
justificatives de l’ús indegut del títol de transport T-16.
Atès que en data 18 de maig de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat per la legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació d’un títol de transport T-16.
Vist el recurs d’alçada que s’adjunta en annex i les al·legacions plantejades.
Atès que la targeta T-16 disposa d’un sistema d’emissió particular i d’un Reglament
d’utilització propi adjunt al full de sol·licitud del títol en el qual s’indiquen les normes
d’ús i d’emissió; concretament en els seus articles 2 i 12 s’estableix respectivament:
“Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament
prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular” i “La utilització
fraudulenta de la targeta en comporta l’anul·lació immediata i la seva retirada per part
de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens
perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a
futures reedicions”.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM és l’òrgan competent per a la resolució
del recurs d’alçada presentat.
S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel legal representant del menor
Joshua Alexander Bonilla contra la resolució d’anul·lació del títol de transport T-16 del
que n’era titular, atès que no s’ha acreditat suficientment l’existència de causes
justificatives de l’ús indegut del títol de transport.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades als efectes legals escaients.”
Així mateix, el Consell d’Administració pren per unanimitat també el següent acord:
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“Atès que en data 29 de maig de 2015 la targeta T-16 pertanyent a Valentín Ortiz
Carmona va ser retirada atès que estava sent utilitzada per una tercera persona no
titular d’aquesta.
Atès que en resposta a l’anterior ús irregular del títol, la legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Vist que en data 16 de setembre de 2015 el Director general d’aquest consorci va
resoldre desestimar les al·legacions presentades, atès que no es va acreditar
suficientment l’existència de causes justificatives de l’ús indegut del títol de transport T16.
Vist que en data 6 d’abril de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, el recurs
d’alçada interposat per la legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació del títol de transport T-16.
Atès que la targeta T-16 disposa d’un sistema d’emissió particular i d’un Reglament
d’utilització propi adjunt al full de sol·licitud del títol en el qual s’indiquen les normes
d’ús i d’emissió; concretament en els seus articles 2 i 12 s’estableix respectivament:
“Aquest títol de transport és rigorosament personal i intransferible; està expressament
prohibida la seva utilització per part d’una persona diferent de la titular” i “La utilització
fraudulenta de la targeta en comporta l’anul·lació immediata i la seva retirada per part
de qualsevol empleat de les diferents empreses de transport públic integrades, sens
perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a
futures reedicions”.
Atès el termini establert en l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM és l’òrgan competent per a la resolució
del recurs d’alçada presentat.
S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel legal representant del menor
Valentín Ortiz Carmona contra la resolució d’anul·lació del títol de transport T-16 del
que n’era titular, atès que el recurs d’alçada ha estat presentat fora del termini d’un
mes previst legalment en l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades als efectes legals escaients.”
e. Ratificació dels Convenis subscrits pel Director general de l’ATM
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
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“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 23 de
desembre de 2015, va ratificar determinats convenis d’adhesió al Sistema Tarifari
Integrat, els de millora del servei de transport de viatgers per carretera, addendes i
protocols subscrits fins a la data pel Director general de l’ATM.
Atès que és d’interès d’aquesta administració per a la seva millor gestió de la seva
informació i de la seva transparència, informar el Consell d’Administració dels acords
subscrits pel Director general de l’ATM, tot diferenciant els convenis d’adhesió al
Sistema Tarifari Integrat de la resta de convenis subscrits.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 21 d’abril de
2021 va ratificar determinats convenis subscrits pel Director general de l’ATM.
S’ACORDA
RATIFICAR els Convenis subscrits pel Director general de l’ATM des de la sessió del
Consell d’Administració de data 21 d’abril de 2021, que seguidament referenciem:
Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i el Consorci Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització coordinada de
l’Enquesta de Mobilitat En dia Feiner 2021 (EMEF 2021)
Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i la Universitat
Politècnica de Catalunya per a millorar el mapa actual d’ATM i efectuar un sistema de
guiatge indoor
Conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
i l'Autoritat del Transport Metropolità
Conveni de finançament del sistema de transport públic per a l’any 2021 entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona
en execució del Pla Marc 2014-2031 aprovat el 6 de març de 2014
Addenda al contracte programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per al manteniment del router del transport
públic a Catalunya per als anys 2021 i 2022”
f. Ratificació dels Convenis subscrits d’Integració Tarifària
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM en data 15.11.2000 va adoptar l’acord
que seguidament transcrivim:
“APROVAR els models d’acord a subscriure amb els diferents operadors, subjectes a
les observacions que puguin formular l’EMT, la DGPT i els Ajuntaments, d’acord amb
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els respectius règims concessionals i AUTORITZAR al Director general per a la seva
signatura, subjectant la seva eficàcia a la posterior ratificació dels mateixos per part del
Consell d’Administració”.
S’ACORDA
RATIFICAR els Convenis d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat, els de millora del
servei de transport de viatgers per carretera, addendes i protocols subscrits pel
Director general de l’ATM des de la sessió del Consell d’Administració de data 21
d’abril de 2021, que seguidament referenciem:
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa Autocorb, SA per a la
millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de
transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de
Cervelló en horari nocturn
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la societat
Empresa Casas, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis
regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat per a la intensificació del
servei de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL
per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic
de viatgers per carretera a entre Pineda de Mar i Calella
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat per a la compensació del
servei e9 entre Caldes de Montubi, Palausolità i Plegamans i Barcelona de l’empresa
Ferrocarriles y Transportes, SA
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Vic i l’empresa 25 Osona Bus, SA per a la millora dels serveis de
transport públic de viatgers per carretera a Vic
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Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans i l’empresa Ferrocarriles y Transportes, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera a Palau-solità i Plegamans
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’empresa Compañia Reusense de
Automóviles La Hispania, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Santa Perpètua de
Mogoda
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat de, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’empresa Marfina Bus, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera a Barberà del Vallès
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa 25 Osona Bus, SA
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa Sagalés, SA
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa Transportes Castellà, SA
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa Ferrocarriles y Transportes, SA
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa R. Font, SA
Addenda al conveni d'adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l'empresa Barcelona Bus, SL
Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità, i l’Associació de
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per a la gestió de l’emissió de la targeta T16 i la targeta T-verda
Addenda al conveni d’adhesió de serveis interurbans al Sistema Tarifari Integrat de
l’empresa Transports Generals d’Olesa, SAU
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat de La Hispano Llacunense,
SL”
g. Ratificació licitacions

Consell Administració 2021/2
14 de juliol de 2021

Doc.original signat per:
Álvaro Ramírez Salvador
06/10/2021,
Jordi Puigneró i Ferrer
08/10/2021

46

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0LNZTR79MG315SL8O8BBEBG9YC3KQDZC*
0LNZTR79MG315SL8O8BBEBG9YC3KQDZC

Data creació còpia:
21/01/2022 13:31:11
Data caducitat còpia:
21/01/2025 00:00:00
Pàgina 46 de 47

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 21 d’abril de
2021, va ratificar els procediments de contractació realitzats a l’ATM fins a la data.
Atès que és d’interès d’aquesta administració per a la seva millor gestió de la seva
informació i de la seva transparència, informar el Consell d’Administració dels
procediments de contractació pública relatius a aquest consorci.
Vist el llistat de licitacions que s’acompanya en annex dutes a terme per part de l’ATM
des de la ratificació de les licitacions del Consell d’Administració de l’ATM de data 21
d’abril de 2021.
S’ACORDA
RESTAR ASSABENTAT de les licitacions dutes a terme per part de l’ATM des de la
sessió del Consell d’Administració de l’ATM de data 21 d’abril de 2021.”
Finalment i per concloure aquesta sessió, el President del Consell d’Administració manifesta
que els acords aprovats durant la sessió són assumptes rellevants i agraeix a l’ATM i al
conjunt d’administracions i operadors presents la feina realitzada, emplaçant-se a la pròxima
sessió d’aquest Consell d’Administració.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:02 hores.

El president

El secretari

Signat electrònicament
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