CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L'ATM

Número sessió:

2021/4

Caràcter:

Ordinària

Data:

22 de desembre de 2021

Hora:

12:00 hores

Lloc:

ATM

Assistents:

Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer
Sra. Janet Sanz Cid
Sr. Antoni Poveda i Zapata
Sr. Ricard Font i Hereu
Sr. Isidre Gavín i Valls
Sra. Mercè Rius i Serra
Sr. Javier Flores i Garcia
Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla
Sra. Marta Subirà i Roca
Sr. Jordi Miquel Sendra i Vellvè
Sra. Laia Bonet Rull
Sra. Candela López Tagliafico
Sra. Aurora Carbonell i Abella
Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Jaime Moreno García-Cano
Sr. Carlos Prieto Gómez
Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou, Secretari
Sr. Pere Torres Grau

També hi ha assistit:
Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga

Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Solà Font, qui delega el seu vot en l’Hble. Sr. Jordi Puigneró
i Ferrer
Sra. Sara Berbel Sánchez, qui delega el seu vot en la Sra. Janet Sanz
Cid
Sr. Manuel Valdés López, qui delega el seu vot en la Sra. Janet Sanz
Cid
Sr. Antonio Balmón Arévalo
L’Honorable Sr. 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
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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, per tal de començar a deliberar sobre els punts de l’ordre del dia
previstos.
A continuació seguit pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per informar els assistents del
Consell d’Administració que el Sr. Josep Solà Font ha delegat el seu vot en l’Hble. Sr. Jordi
Puigneró i Ferrer, el Sr. Manel Valdès ha delegat el seu vot en la l·lma. Sra. Janet Sanz Cid;
la Sra. Sara Berbel Sánchez ha delegat el seu vot en la Sra. Janet Sanz Cid; i el Sr. Antonio
Balmón Arévalo.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària 2021/3 de 6 d’octubre de 2021.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
Inicia l’acte l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer en la seva condició de President del Consell
d’Administració de l’ATM per informar els membres assistents d’aquest sobre determinada
informació rellevant amb relació als acords previstos al llarg de la sessió.
En primer lloc, ressalta les dificultats sobrevingudes en els darrers anys arran de la crisi
sanitària derivada de la COVID-19 i la greu afectació que aquesta ha comportat tant en l’ús i
la gestió del transport públic, en l’àmbit de la mobilitat i els drets de la ciutadana. En aquest
sentit expressa el seu agraïment al sobreesforç i la feina duta a terme per part del consorci
de l’ATM en tot aquest temps de dificultats.
A conseqüència de les afectacions derivades de la COVID-19 informa que al llarg de la
sessió del Consell d’Administració es proposaran canvis i mesures enfocades principalment
a la recuperació d’usuaris en l’àmbit del transport públic. Més específicament manifesta que
una de les mesures que es proposaran serà mantenir el preu de les tarifes actuals per tal de
promoure i normalitzar l’ús del transport públic.
En segon lloc, destaca el futur pròxim de la nostra societat i el paper fonamental que tindrà
la mobilitat com a mitjà imprescindible per intentar frenar i revertir el canvi climàtic. Exposa
que el transport públic, tal com l’hem conegut en passat ha comporta una afectació derivada
de les emissions del trànsit rodat, pel que serà una qüestió crucial afrontar per part de les
administracions, i especialment de l’ATM, les demandes col·lectives d’una societat més
sostenible amb mesures com per exemple de descarbonització en tot el territori de
Catalunya.
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En tercer lloc, realça la rellevància del projecte T-mobilitat i el seu impacte futur com a motor
de transformació a l’hora d’entendre el sistema català de transport en els anys vinents.
En quart lloc, destaca les contractacions per a la incorporació de busos elèctrics i híbrids, la
rehabilitació i construcció d’estacions com la d’Ernest Lluch juntament amb d’altres, els nous
carrils bus i el contracte programa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en
endavant FGC).
Per últim trasllada als membres del Consell d’Administració la importància de la mobilitat en
la societat present i futura, la transcendència de les actuacions que s’estan duent a terme
actualment entre els diferents organismes per tal de millorar les prestacions de transport
públic en interès de les persones usuàries i el paper clau de tots els agents públics i privats
en la lluita contra el canvi climàtic i la disminució del CO2.

3. SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
a. Seguiment Sistema Tarifari Integrat novembre 2021
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per exposar als membres del Consell d’Administració l’evolució de la recaptació
mensual dels títols integrats durant aquest any 2021 i la seva comparativa amb els anys
2019 i 2020.
En aquest sentit, informa els membres del Consell d’Administració que la recaptació per les
vendes de títols integrats en el mes de novembre de 2021 ha estat d’un total de
320.468.648,78 €, respecte als 270.062.880,06 € de l’any 2020 (anualitat greument afectada
per la crisi sanitària de la COVID-19), però encara inferior a l’anualitat 2019 on la recaptació
va ser d’un total de 498.262.049,89 €. Aquestes xifres, en termes absoluts representen un
augment de les vendes del 18,66 % de l’anualitat 2020 al 2021, i una disminució del 35,68 %
del 2019 respecte al 2021.
Per tal de mostrar l’evolució de les dades recopilades el Sr. Pere Torres Grau explicar la
gràfica de vendes anuals i l’acumulat anual de l’any 2021, on s’observa un augment
progressiu de les vendes acumulades al llarg del 2021, que en el mes de juny supera
finalment les del 202, i que cada cop són més anàlogues amb les pautes de venda del 2019.
Amb relació a la recaptació per títols i zones, destaca que respecte al 2019 en el 2021 s’ha
produït una reestructuració del pes dels títols multiviatge respecte dels abonaments.
Aquesta reestructuració prové dels canvis efectuats sobre els títols T-usual i T-casual que
van tindre lloc l’any 2019 i 2020. L’efecte d’aquests canvis ha estat l’increment dels
abonaments, inclús en època de pandèmia, que ha produït una reducció directa de les
vendes de títols multiviatge. Per exemplificar aquest canvi informa que el percentatge de
títols multiviatge ha passat d’un 71,97 % al 2019, a un 55,09 % en el 2020 a un 57,85 % en
el 2021 i els abonaments han passat d’un 17 % en el 2019, a un 33,32 % en el 2020 a un
30,62 % en el 2021.
Més específicament, exposa que el percentatge de recaptació derivat de la T-jove ha
augmentat lleugerament respecte del 2019, passant d’un 8,01 % a un 8,34 %, però ha
disminuït respecte del 2020 quan la recaptació es va situar en el 8,53 %. Així mateix els
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títols de família monoparental i família nombrosa han augmentat lleugerament del 2019 al
2021 i la venda de T-casuals ha passat d’un 63, 94 % en el mes de novembre de 2019, a un
53,36 % en el mes de novembre de 2020 i a un 54,41 % en el mes de nombre de 2021.
Per altra banda, informa que la T-familiar a ha passat d’un 1,52 % en el mes de novembre
de 2020 a un 3,28% en el mes de novembre de 2021; la T-mes ha passat d’un 14,32 % en el
mes de novembre de 2019, a un 32,80 % en el mes de novembre de 2020, a un 30,02 % en
el mes de novembre de 2021.
Per últim, respecte a l’evolució de les vendes el Sr. Pere Torres Grau destaca l’estabilització
de títols com la T-jove, la T-Família monoparental o Família Nombrosa i la T-mes bonificada
per aturats, que es troben en uns percentatges en el mes de novembre de 2021 del 8,34 %,
3,18 % i 031 % respectivament, respecte als percentatges del mes de novembre de 2020
que eren del 8,53 %, 3,06 % i 0,22 % respectivament, i respecte dels percentatges del mes
de novembre de 2019 que eren del 8,01 %, del 3,02 % i del 0,22 % respectivament.
A continuació, seguint amb la interpretació de les dades obtingudes de l’ús del transport
informa dels percentatges d’ús dels títols segons zones en el mes de novembre del 2021. Al
respecte indica que els títols d’una zona representen el 80,89 % de la recaptació, seguit dels
títols de 2 zones amb un percentatge del 7,86 %, dels de 3 zones amb un percentatge del
6,74 %, dels de 4 zones amb un percentatge del 2,35 % dels de 6 zones amb un
percentatge del 1,52 % i dels de 5 zones amb un percentatge del 0,65 %. Respecte a
l’evolució del 2019 al 2021 exposa que les xifres s’han mantingut molt similars a les
obtingudes abans i durant la pandèmia derivada de la COVID-19.
Pel que fa a les validacions de títols integrats entre les anualitats 2019 i 2021 destaca
l’augment de persones usuàries en el transport públic, les quals proporcionalment resulten
superiors als ingressos recaptats a causa de la incorporació de nous títols al llarg de
l’anualitat 2019 i 2020. Entrant més en detall de les xifres informa que l’acumulat en el mes
de novembre de 2021 ha estat de 503.848.204 validacions, respecte a les 395.176.025
validacions del novembre de 2020, i respecte a les 728.845.480 validacions al mes de
novembre de 2019. Com a conclusió de les dades traslladades remarca el creixement
progressiu en les validacions al llarg del 2021 amb una caiguda en el mes d’agost que es
reprodueix en el 2019 i en el 2020 degut a l’època estival.
Respecte a l’acumulat de validacions al mes de novembre en funció dels títols exposa que la
T-10 ha disminuït, d’un 40,04 % en el 2020 a un 37,91 % en el 2021; la T-familiar ha
augmentat d’un 0,83 % en el 2020 a un 1,71 % en el 2021; i la T-mes s’ha mantingut d’un
35,75 % en el 2020 a un 34,34 % en el 2021. Les dades obtingudes es mostren superiors
respecte les obtingudes al 2019 on el percentatge de validacions pel títol T-jove, era d’un
8,98 % en el 2019, d’un 8,87 % en el 2020 i d’un 9,48 % en el 2021; respecte a la T-16 el
percentatge de validacions era d’un 5,95 % en el 2019, d’un 4,49 % en el 2020 i d’un 8,75 %
en el 2021; i respecte a la T-família monoparental o família nombrosa i la T-mes bonificada
per aturats on el percentatge de validacions era d’un 4,45 % en el 2019, d’un 4,49 % en el
2020 i d’un 4,83 % en el 2021 respecte a la primera i d’un 1,48 % en el 2019, d’un 1,07 % en
el 2020 i d’un 1,55 % en el 2021 respecte a la segona.
Amb relació a les validacions per títols i zones en el mes de novembre el Sr. Pere Torres
Grau informa que a l’igual que en la recaptació del mes de novembre, s’observa de la lectura
de les dades una diferència significativa entre les validacions per títols i zones del 2019 al
2022, guanyant pes els abonaments respecte els títols multiviatges. Aixó es trasllada als
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percentatges totals dels títols multivatge que es situen en un 61,50 % en el 2019, respecte a
un 41,39 % en el 2020 i respecte un 39,91 % en el 2021. Al contrari que de l’evolució dels
abonaments que es situa en un 19,11 % en el 2019, en un 38,04 % en el 2020 i en un 37,03
% en el 2021. A aquests els segueixen els títols T-jove amb un total de validacions del 8,89
% en el 2019, un 8,87 % en el 2020 i un 9,48 % en el 2021. Els títols T-16 que es situen en
un total de validacions del 5,59 % en el 2019, a un 7,22 % en el 2020 i a un 8,75 % en el
2021. I per últim les T-familiars o monoparentals que es situen en un 4,45 % en el 2019, en
un 4,49 % en el 2020 i en un 4,83 % en el 2021.
Pel que respecta a les validacions per zones informa que la primera zona es situa en un
87,21 %, la segona zona en un 5,95 %, la tercera zona en un 3,94 %, i de la 4 a 6 zona en
un 2,87 %, dades molt similars totes elles a la època prepandèmia i durant la pandèmia.
Seguint amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau manifesta que les primeres setmanes de
desembre apunten a una evolució similar a la viscuda fins al moment, però que s’ha
d’esperar a que passi la sisena onada condicionada per les mesures adoptades per a fer
front a la COVID-19 per tal d’apreciar si hi ha hagut una recuperació significativa o no en el
mes de desembre de 2021 respecte l’anualitat anterior.
Per acabar de donar totes les dades sobre les validacions del mes de novembre informa que
la totalitat de títols s’han anat integrant proporcionalment en el sistema i que han augmentat
superficialment les validacions dels títols socials a la primera corona, juntament amb una
lleugera disminució dels títols propis dels operadors. Més específicament informa que els
títols acumulats al novembre del 2021 de l’ATM han estat del 77,34 % respecte el tota de
títols social de l’AMB que ha representat un 11,74 %, i respecte als títols propis dels
operadors que han suposat un 10,92 % del total. Aquestes xifres han evolucionat respecte a
les del 2019 quan el total de validacions amb títols propis de l’ATM era d’un 75,02 %, el total
de títols social de l’AMB representava un 11,49 % i els títols propis dels operadors
representaven un 13,49 %.
Per últim informa sobre les vendes per packs en la 7a corona i manifesta que s’ha recaptat
un total de 432.051,14 €, el que ha suposat un augment respecte al 2020 de 89.798,86 € tot
i que segueix existint una diferència entre el 2019 i 2021 de 248.725,91 €.
b. Seguiment demanda novembre 2021
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia continua amb la seva exposició el Sr. Pere
Torres Grau informant els assistents del seguiment de la demanda al llarg del mes de
novembre de 2021.
Al respecte exposa que, després de la greu disminució de viatgers en l’època derivada de la
COVID-19, l’actual època post-COVID-19 ha reflectit en les gràfiques una recuperació sòlida
en els sistemes de transport urbans.
Més concretament, respecte al total del sistema del mes de novembre, informa que l’AMB
(inclòs TMB i bus metropolità de gestió directa) en el 2019 tenia un nombre de viatgers de
63.436 milions, respecte els 32.949 milions del 2020 i els 52.561 milions del 2021. FGC
tenia un nombre de viatgers en el mes de novembre de 8.451 milions, respecte als 4.091
milions en 2020 i els 6.999 milions en el 2021. Rodalies de Catalunya tenia un nombre de
viatgers de 10.260 milions en el 2019, respecte els 4.645 milions en el 2020 i els 7.651
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milions en el 2021. Tramvia tenia un nombre de viatgers en el mes de novembre de 2.629
milions en el 2019, respecte als 1.300 milions en el 2020 i els 2.243 milions en el 2021.
Autobusos DGTM tenia un nombre de viatgers en el mes de novembre de 2019 de 3.762
milions, respecte als 2.138 milions en el 2020 i els 3.410 milions en el 2021. Per últim
Autobusos urbans tenia un nombre de viatgers en el mes de novembre de 2019 de 4.080
milions, respecte als 2.535 milions en el 2020 i els 3.044 milions en el 2021. En xifres totals
això es tradueix en un total de 92.619 milions en el 2019, 47.659 milions en el 2020 i 75.307
milions en el 2021.
Amb relació al total de viatges acumulats en el sistema en el mes de novembre informa que
el total del 2019 va ser de 971.522, en el 2020 va ser de 514.821 i en el 2021 ha estat de
651.493. En termes absoluts això ha suposat un augment respecte del 2020 de 26,5 %, però
un decrement respecte del existeix 2019 que es troba un 32,9 % per sobre del 2021.
Pel que fa al total del sistema de seguiment mensual trasllada als membres del Consell
d’Administració que els viatgers anuals del 2021 van superar als del 2020 en el mes de maig
i que aquesta tendència s’ha mantingut progressiva fins al mes de novembre. Així mateix
informa que el nombre de viatgers mensuals en el 2021 s’ha mantingut estable, seguint les
tendències del 2019, sense arribar a les dades obtingudes en aquell any.
Per últim informa que la taxa anual mòbil o demanda del transport públic dels últims 12
mesos ha estat proporcionalment superior al període immediatament posterior, el que
reflecteix una clara recuperació, que avui dia situa el nombre de viatgers en un total de
701.32 milions de persones.

4. FINANÇAMENT DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
a. Pla Marc 2014-2031
a.1 Liquidació 2020
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar sobre del finançament del sistema tarifari integrat, la liquidació dels
contractes programa i l’estat dels convenis de finançament.
Exposa als membres del Consell d’Administració la proposta de liquidació del contracte
programa del 2020 amb l’AMB i informa que la Comissió de seguiment es va reunir per
segona vegada el 10 de desembre de 2021. Al respecte informa que el tancament definitiu
de l’exercici 2020, sense efecte de la COVID-19, produïa unes menors necessitats,
traduïdes en un import de 21.921,53 milers d’euros comptabilitzant el retorn de
l’endeutament. Tanmateix informa que l’AMB ha presentat una liquidació d’impacte COVID19 al 2020 de 27.361,69 milers d’euros, dels quals 26.680,50 milers d’euros corresponen a
contractes finançats en el marc del Contracte Programa. Pel que considerant la liquidació
ordinària de gestió indirecta pel 2020 i l’impacte derivat de la COVID-19, les necessitats del
2020 comptabilitzades en un total de 123.495,020 €, el contracte programa comptabilitzat en
un total 118.736,049 €, els fons locals comptabilitzats en un total de 7.886,215 € i el fons
autonòmic comptabilitzat en un total de 9.666,344 €, ha resultat un total de 12.793,58 €
(resultat obtingut de restar a les necessitats del 2020 tots els altres conceptes).
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En aquest punt el Sr. Pere Torres Grau fa un incís per explicar que AMB i ATM van arribar a
un acord per tal que en el balanç d’ingressos i despeses de l’AMB (gestió indirecta) es
cobrissin uns imports amb fons de reserva AMB, d’acord amb les dades informades en la
presentació. Aquest fons de reserva generat, ha estat comptabilitzat per l’AMB en un total de
18.286,06 milers d’euros, dels quals 6.795,53 € provenen d’entre les anualitats 2018 i 2019 i
11.490,54 € provenen de l’anualitat 2020.
Posteriorment, pel que fa a la liquidació del 2020 de TMB, el Sr. Pere Torres Grau informa
que la Comissió de Seguiment es va reunir per segona vegada el 16 de desembre de 2021.
Concretament, TMB va rebre 68.364.133,50 € corresponent al fons local que han servit que
cobrir part de l’impacte derivat de la COVID-19 durant l’any 2020. En aquest sentit, TMB ha
procedit a regularitzar la liquidació del 2020 per l’impacte derivat de la COVID-19 resultant
un total de 20.623.027 €, d’acord amb el desglossament compartit en la presentació de la
sessió. Així mateix informa que la Comissió de Seguiment ha acordat elevar al Consell
d’Administració de l’ATM la regularització de l’import de la liquidació de l’any 2020 en la
liquidació del fons COVID-19 2021
Per altra banda, exposa que TMB ha sol·licitat modificar la destinació del fons de reserva
aprovats, atès que durant el present exercici no serà possible l’adquisició dels 59 autobusos
previstos per un import de 25.000 milers €, ni la posada en funcionament del projecte de
videovigilància, ni el sistema d’informació a l’usuari quantificats en 12.400 milers € i en 1.217
milers €, autoritzats anteriorment.
Addicionalment exposa que TMB ha sol·licitat poder destinar de forma transitòria fins a
conèixer l’aportació Fons Covid 2021 el fons de reserva generat al 2020 i quantificat en
38.617 milers d’euros, atès que la seva previsió és que en el Contracte-Programa ATM-TMB
de l’any 2021 hi hagi un dèficit d’aportació estimat en 28.466 milers €. A causa de la
modificació proposada el Sr. Pere Torres Grau informa que la Comissió de Seguiment va
acordar elevar al Consell d’Administració de l’ATM, la modificació de manera transitòria de
l’aplicació del fons de reserva 2020.
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 de 14 de juliol de 2021, va adoptar, entre altres, els
següents acords:
“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

Consell Administració 2021/4
22 de desembre de 2021

Doc.original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
05/04/2022,
Jordi Puigneró i Ferrer
07/04/2022

7

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
07/04/2022 15:33:22

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB*
05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB

Pàgina 7 de 58

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

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
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.”
Posteriorment, en data 10 de desembre de 2021, es va celebrar la segona Comissió
de seguiment del Contracte Programa ATM-AMB 2020 per procedir a la liquidació
definitiva del 2020.
Vist el document que s’acompanya en annex de seguiment del Contracte Programa
2020, liquidació definitiva exercici 2020.
En virtut de l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR de la liquidació definitiva 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 covid-19- i on s’ha generat un fons de reserva de
21.921,53 milers d’euros.
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Segon.- APROVAR que part del fons de reserva generat per l’AMB cobreixi les hores
no realitzades i pagades a conseqüència de la covid-19 per un import de 8.129,78
milers d’euros.
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 954,18
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 covid-19 que no ha estat possible cobrir amb els Fons Còvid per un import de
998,16 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
d’11.490,54 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 18.286,06 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”
“Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM), reunit en sessió de 14 de juliol de 2021, va adoptar, entre altres, els
següents acords:
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
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.
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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.”
Posteriorment, en data 16 de desembre es va celebrar la segona comissió de
seguiment del Contracte Programa ATM-TMB 2020 per procedir a la liquidació
definitiva del 2020.
Vist el document que s’acompanya en annex de seguiment del Contracte Programa
2020, liquidació definitiva exercici 2020.
En virtut de l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR regularitzar l’import de la liquidació de l’any 2020 quantificat en
20.623.027,94€ en la liquidació del fons Còvid 2021.
Segon.- APROVAR de manera transitòria la modificació de l’aplicació del fons de
reserva 2020 quantificat en 38.617 milers d’euros com a fons de reserva del sistema,
dels quals 28.466 milers d’euros seran per cobrir les necessitats 2021.”
a.2 Situació 2021
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar que el conveni de finançament amb l’Ajuntament de Barcelona pel 2021 ja
està signat, el conveni de finançament amb la Generalitat de Catalunya pel 2021 es troba
pendent signatura i el conveni de finançament amb l’AMB pel 2021 es troba aprovat pel
Consell Metropolità de l’AMB, i actualment està pendent signatura.
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Altrament informa que un cop s’hagin liquidat tots els convenis de finançament pel 2021 es
tancaran els contractes programa. Amb relació a aquests informa que el contracte programa
entre TMB i ATM, i entre, AMB i ATM, s’han de modificar, sense haver de modificar els
imports respecte del previst en la sessió ordinària del Consell d’Administració del passat el
14 de juliol de 2021.
Pel que fa al contracte programa entre FGC i ATM pel 2021 el Sr. Pere Torres Grau també
informa que s’ha de modificar el text respecte a l’aprovat en sessió ordinària del Consell
d’Administració del passat el 14 de juliol de 2021 sense haver de modificar imports.
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 de 14 de juliol de 2021, va adoptar entre altres els
següents acords:
“Primer.- APROVAR els dos escenaris d’aportacions econòmiques a l’ATM per a l’any
2021 següents:
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
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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.
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

Perímetre A

Perímetre B

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

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

El 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.”
Vist que els redactats del Contractes Programes de l’ATM amb TMB, FGC i AMB (per
a la gestió indirecta) s’han modificat sense que s’hagi modificat les aportacions
econòmiques.
Vista la proposta que s’adjunta en annex del Contracte Programa entre l’ATM de
Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, per
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la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per al període 20182021 i el 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.
Vista la proposta que s’adjunta en annex del Contracte Programa entre l’ATM de
Barcelona l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la prestació de serveis públics
regulars de transport de viatgers de gestió indirecta per a l’exercici 2021.
Vista la proposta que s’adjunta en annex del Contracte Programa entre l’ATM de
Barcelona, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis
públics regulars de transport de viatgers per a l’exercici 2021.

S'ACORDA
Primer.- APROVAR la proposta de “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 2018-2021 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” que regula els acords de finançament entre l’ATM i l’operador
TMB i que s’adjunta com a annex, condicionant-se al fet que l'ATM tingui garantit el
finançament a través dels compromisos formals adquirits per les administracions
públiques.
Segon.- APROVAR la proposta de “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
2021” que regula els acords de finançament entre l’ATM i l’AMB i que s’adjunta en
annex, condicionant l’efectivitat del mateix a l’aprovació de les aportacions a realitzar
per part de les administracions consorciades recollides en els respectius Convenis de
finançament de les administracions consorciades per a l’exercici 2021 així com de
l’aportació de l’Administració General de l’Estat prevista en el pressupost de l’ATM per
a l’exercici 2021.
Tercer.- APROVAR la proposta de “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 2021” que regula
els acords de finançament entre l’ATM i l’operador FGC i que s’adjunta com a annex,
condicionant-se al fet que l'ATM tingui garantit el finançament a través dels
compromisos formals adquirits per les administracions públiques.
Quart.- 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.”

a.3 Previsió 2022
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Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per traslladar als membres del Consell d’Administració que en l’anterior sessió
ordinària de 10 d’octubre de 2021 es va configurar una Comissió per buscar una solució
estable al finançament futur de l’ATM. Després dels treballs realitzats per aquesta Comissió
s’han determinat dues etapes, una primera etapa de finançament i una segona de
desenvolupament d’un model mitjançant el qual abordar les necessitat de futur.
Altrament, per tal de ser coherents i d’acord amb el que es va parlar, el Sr. Pere Torres Grau
informa que la voluntat és mantenir les mateixes tarifes que al llarg de l’any 2021, i per això
les administracions consorciades hauran de compensar 19,51 M €, a distribuir entre el
Departament de la Vicepresidència, a qui correspon un 51 %, l’Ajuntament de Barcelona, a
qui correspon un 54 % i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) a qui
correspon un 24 %.
Així mateix, les administracions consorciades hauran d’incrementar durant el 2022 les seves
aportacions als costos d’explotació en un 3% respecte de les aportacions del 2021.
El Sr. Pere Torres Grau trasllada també que l’AMB farà una aportació màxima de 12,24 M €
en concepte de tarifa metropolitana. Aquesta aportació es regularitzarà en el 2023 en funció
de la liquidació real. Igualment aportarà 1,30 M € liquidables per l’extensió als serveis
d’autobús de la seva tarifació social a la segona corona.
Altrament, el Departament de la Vicepresidència aportarà la part corresponent al 2022 de les
inversions i del material mòbil per a la fase 1 de la unió dels tramvies i l’AMB farà el mateix
amb relació al material mòbil.
Pel que respecte a l’Ajuntament de Barcelona, informa que aquest en queda exempt atès
que ja ha transferit avançadament a l’ATM les seves aportacions per aquests conceptes
durant el 2021.
Així mateix, el Departament de la Vicepresidència haurà d’aportar a l’ATM les quantitats
compromeses fora del capítol de costos d’explotació, principalment els relacionats amb el
cànon d’ús de la línia L9.
Continua la seva exposició manifestant que, si els pressupostos aprovats per al 2022 de les
administracions consorciades no reflecteixen les xifres mencionades, les esmentades
administracions procediran al llarg de l’any a fer les adequacions pressupostàries per tal
d’abastar-les. Amb aquests supòsits, i comptant que l’aportació de l’AGE serà de 149 M € en
el 2022 es disposarà d’un total de 1004,77 M € per a atendre les necessitats dels operadors.
Així mateix trasllada que amb relació al total esmentat, els serveis tècnics de l’ATM faran
una proposta inicial de distribució d’aquest import, la qual es consensuarà amb els
operadors i les administracions consorciades abans del 22 de gener.
Altrament, comunica que s’ha previst que en el supòsit que els operadors rebin aportacions
del fons Next Generation que corresponguin a actuacions que l’ATM ja s’hagués compromès
a finançar, s’analitzi de quina manera els operadors poden disposar dels fons alliberats.
Respecte als fons Next Generation trasllada que s’han fet les peticions pertinents al
Departament de Vicepresidència o via Administració General de l’Estat (en endavant AGE)
en el cas del món local, i encara s’està pendent de resolució. Entre les peticions es troba la
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de l’ATM, que en cas de ser acceptades suposarà un alliberament de fons que es podran
dedicar a necessitat del 2020. Al respecte manifesta que l’ATM es compromet a dur a terme
les gestions pertinents per a sol·licitar els fons extraordinaris.
Per seguir parlant d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula la Sra. Janet Sanz Cid per
indicar que la proposta presentada intenta recollir totes les necessitats actuals respecte al
transport públic, i que estan molt presents els objectius futurs, sense perjudici que en els
pròxims dos mesos es fixin els elements que han d’acabar de finançar el sistema. Tot seguit
afegeix que cada administració pública ha de veure la seva capacitat d’aportació per
configurar els ingressos a traslladar al transport públic. Per concloure amb la seva exposició,
posa el focus en la necessitat d’innovar i anar més enllà de les aportacions clàssiques,
entrant a valorar les aportacions extraordinàries, que és quelcom que el Pla Marc recull
juntament amb les necessitats dels operadors.
A continuació pren la paraula el Sr. Jaime Moreno García-Cano per informar que actualment
el projecte per part de l’Administració General de l’Estat (AGE) agafa de matriu els 109 M € i
no els 149 M € mencionats.
Per últim el Sr. Pere Torres Grau exposa que l’ATM farà les gestions necessàries amb les
administracions responsables perquè l’any 2022 hi hagi fons extraordinaris per a compensar
l’impacte de la COVID-19 al transport públic, el qual està estimat actualment en 145 M €.
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 han 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.
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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.
Altrament i, atesa 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.

Consell Administració 2021/4
22 de desembre de 2021

Doc.original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
05/04/2022,
Jordi Puigneró i Ferrer
07/04/2022

16

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
07/04/2022 15:33:22

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB*
05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB

Pàgina 16 de 58

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

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 van considerar 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.
Atès que durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021 s’han anat subscrivint anualment
Convenis de Finançament de forma individual amb cada administració consorciada.
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
Primer.- APROVAR el següent marc de finançament per a l’any 2022:
1. Amb el manteniment de les mateixes tarifes de l’any 2021, les administracions
consorciades compensaran els 19,51 M€ a distribuir un 51% per al Departament de la
Vicepresidència, un 25% per a l’Ajuntament de Barcelona i un 24% per a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
2. Les administracions consorciades incrementaran durant el 2022 les seves
aportacions als costos d’explotació un 3% respecte de les aportacions del 2021.
3. L’AMB farà una aportació màxima de 12,24 M€ en concepte de tarifa metropolitana.
Aquesta aportació es regularitzarà el 2023 en funció de la liquidació real. Igualment
aportarà 1,30 M€ liquidables per l’extensió de la seva tarifació social a la segona
corona als serveis d’autobús.
4. El Departament de la Vicepresidència aportarà la part corresponent al 2022 de les
inversions i del material mòbil per a la fase 1 de la unió dels tramvies. L’AMB farà el
mateix en relació al material mòbil. L’Ajuntament de Barcelona en queda exempt atès
que ja ha transferit avançadament a l’ATM les seves aportacions per aquests
conceptes durant el 2021.
5. El Departament de la Vicepresidència aportarà a l’ATM les quantitats compromeses
fora del capítol de costos d’explotació, principalment el cànon d’ús de L9.
6. La quantificació dels punts anteriors es concreta de la següent manera (en M€):

Consell Administració 2021/4
22 de desembre de 2021

Doc.original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
05/04/2022,
Jordi Puigneró i Ferrer
07/04/2022

17

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
07/04/2022 15:33:22

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB*
05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB

Pàgina 17 de 58

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

Aportació explotació ( 3%)
Congelació tarifària
Tarifa metropolitana
Tarifació social AMB
Unió Tranvies (Infraestructura
Material Mòbil)
Altres aportacions no lligades
l’explotació

Gencat
386,41
9,95

i
a

Aj
Bcn
184,63
4,88

21,76

AMB
147,47
4,68
12,24
1,30

TOTAL
718,51
19,51
12,24
1,30

1,35

23,11

80,80
498,92

80,80
189,51

167,04

855,47

7. Si els pressupostos aprovats per al 2022 de les administracions consorciades no
reflecteixen aquestes xifres, les esmentades administracions procediran al llarg de
l’any a fer les adequacions pressupostàries per tal d’abastar-les.
8. Amb aquests supòsits, i comptant que l’aportació de l’AGE serà de 149 M€ el 2022
com el 2021, es disposarà de 1004,77 M€ per a atendre les necessitats dels operadors
durant el 2022. Els serveis tècnics de l’ATM faran una proposta inicial de distribució
d’aquest import, la qual es consensuarà amb els operadors i les administracions
consorciades abans del 22 de gener.
11. En el supòsit que els operadors rebin aportacions del fons Next Generation que
corresponguin a actuacions que l’ATM ja s’hagués compromès a finançar, s’analitzarà
de quina manera els operadors poden disposar dels fons alliberats.
12. L’ATM farà les gestions necessàries amb les administracions responsables perquè
l’any 2022 hi hagi fons extraordinaris per a compensar l’impacte de la covid-19 al
transport públic, que les estimacions actuals situen en 145 M€.
Segon.- ENCARREGAR a la Direcció general de l'ATM la negociació amb les
administracions consorciades per a la formalització dels convenis de finançament
corresponents.
Tercer.- ENCARREGAR a la Comissió de finançament l’actualització del Pla Marc
2014-2031, així com el tancament del Conveni de Finançament 2023-2026 durant el
primer semestre de l’any 2022.”
b. Tarifes 2022
b.1 Gamma de títols i tarifes ATM
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar els membres del Consell d’Administració que la voluntat de l’ATM és que
la gamma de títols i tarifes a aprovar per al 2022 es mantinguin igual que al llarg de l’últim
any.
Amb relació a la gamma de títols operatius trasllada que aquests seran la T-casual que
representa un títol unipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport
segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), i que no és vàlid a les
estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud. La T-usual, que representa un
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títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en un període de
30 dies consecutius a les zones delimitades per la primera validació (pagament màxim 6
zones) i que ha d’anar acompanyada d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu
titular. La T-familiar, la qual representa un títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats
en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons
les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), i no és vàlida a les estacions
de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud. La T-jove, que representa un títol
personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges
integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els
modes de transport segons les zones per les quals es transiti i que ha d’anar sempre
acompanyada d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular. La T-dia que
representa un títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores
a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els
modes de transport, segons les zones per les quals es transiti i que permet una anada i una
tornada amb origen o destinació a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9
Sud. I la T-grup, que representa un títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30
dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les
zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones) i que no és vàlid a les estacions
de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
Continua la seva exposició informant que a cada desplaçament que es faci amb un títol
integrat es poden fer fins a un màxim de 4 etapes (1a validació + 3 validacions de
transbordaments) sempre que entre la primera i la darrera validació no se superi un
determinat interval de temps que per als títols horaris d’1 zona és d’1 hora i 15 minuts, i
s’incrementa en 15 minuts per a cada zona addicional. Així mateix, informa que atès que
anada i tornada es consideren 2 desplaçaments, un mateix desplaçament no pot incloure
més d’una etapa en Metro, Rodalies de Catalunya, línia FGC Barcelona-Vallès, línia FGC
Llobregat- Anoia, una mateixa línia de TRAM (T1, T2, T3, T4, T5, T6) i una mateixa línia
d’autobús (urbà, metropolità o interurbà).
Seguidament, exposa que els títols personalitzats (T-usual, T-jove i T-compensació covid)
són vàlids exclusivament per al titular de la targeta i tenen caràcter intransferible, raó per la
qual han d’anar acompanyats d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular com
ara el DNI, NIE, passaport o permís de conduir. En cas de no comptar a l’acreditació es
considera un ús irregular del títol personalitzat, igual que la seva utilització per una persona
diferent al titular, i comporta 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.
Pel que fa a la T-usual Família Nombrosa o monoparental informa que es tracta d’un títol
personal i intransferible que ha d’anar sempre acompanyat d’un document oficial acreditatiu i
en vigor del seu titular, del carnet de família monoparental o nombrosa de categoria general
o especial i que comporta una reducció del 20% sobre el preu de la T-usual i l’especial una
reducció del 50% sobre el preu de la T-usual.
Amb relació a la T-jove Familia monoparental o Familia Nombrosa informa que es tracta d’un
títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de
categoria general o especial menors de 25 anys, que ha d’anar acompanyat d’un document
oficial acreditatiu i en vigor del seu titular i del carnet de família monoparental o nombrosa de
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categoria general o especial i que comporta una reducció del 20% sobre el preu de la Tusual i en el cas de l’especial d’un 50% sobre el preu de la T-usual.
Respecte a la T-70/90 Família nombrosa o Família Monoparental informa que es tracta d’un
títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de
categoria general o especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la
primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti
(pagament màxim 6 zones), que ha d’anar acompanyat del carnet de família monoparental o
nombrosa de categoria general o especial i que comporta una reducció del 20% sobre el
preu de la T-usual i en el cas de l’especial una reducció del 50% sobre el preu de la T-usual.
El Sr. Pere Torres Grau fa un incís en la seva exposició per traslladar la importància que les
persones usuàries del transport públic, tant en el moment de l’adquisició del títol de transport
com durant tot el seu període de validesa disposin d’un document oficial acreditatiu i en vigor
del seu titular i el document que acrediti la seva condició de beneficiari. Tanmateix, la
condició de beneficiari del títol de Família nombrosa o Família Monoparental es mantindrà al
llarg de la vigència del títol amb independència de la pèrdua d’aquesta condició, sempre que
s’acrediti documentalment haver gaudit de la citada condició en el moment de la seva
adquisició i primera validació. L’única excepció de transferibilitat és la targeta T-70/90
Família nombrosa o Família Monoparental que és un títol multipersonal i se’n poden
beneficiar els membres d’una mateixa família monoparental o nombrosa de categoria
general o especial. Com a ús irregular dels mateixos es té en compte tant la manca
d’acreditació de les persones que viatgen amb un títol Família nombrosa o Família
Monoparental, com la seva utilització per part de persones que no en són les beneficiàries.
Tot seguit informa sobre altres títols integrats coneguts com la T-16 la qual representa un
títol de transport per als nens i nenes amb una edat compresa des dels 4 anys fins al 31 de
desembre de l’any que fan 16 anys, i permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges
a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat a la mateixa zona tarifària on
resideix el nen o la nena. Aquest es tracta d’un títol de transport rigorosament personal i
intransferible; i està expressament prohibida la seva utilització per part d’una persona
diferent de la titular. El títol ha de contenir el nom i els cognoms del titular, així com el
número del seu DNI/NIE/passaport/llibre de família. La seva primera emissió és gratuïta i en
cas de pèrdua, sostracció o reemissió per canvi de zona té un cost d'emissió i gestió de 35€.
En cas de fills/es menors d’edat de pare/mare/tutor legal que acreditin estar en situació de
custòdia compartida, es pot sol·licitar la doble emissió de la targeta T-16, sempre que els
esmentats progenitors o representants legals justifiquin que resideixen en zones tarifàries
diferents. La doble emissió es fa contra pagament dels costos establerts d’emissió i gestió
d’acord amb l’article 13 Reglament d'utilització de la targeta T-16 aprovat en el Consell
d’Administració del 26 d'abril de 2018.
Respecte a la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur, informa que es tracta
d’un abonament mensual personal i intransferible que es pot adquirir sempre que es rebi
subsidi/prestació d’atur d'un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI), entès com
a l’import brut mensual, o qualsevol altre ajut inferior a l’SMI o bé no rebre'n cap -però estar
inscrit/a com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys- i
trobar-se en un procés actiu de cerca de feina. A banda, la persona també pot acreditar
rebre un ajut dels serveis socials d'un ajuntament integrat de l'àmbit ATM de l'Àrea de
Barcelona inferior a l'SMI i no rebre cap ajut per part de l'Estat.
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Altrament, com a títols particulars informa de la T-casual Treballadors aeroport, el qual
representa un títol personal i intransferible, horari, de 10 viatges integrats en tots els modes
de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb
validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud. Aquest en tot
cas d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i de la preceptiva acreditació de
treballador/a de l'Aeroport de Barcelona - El Prat.
També informa sobre el títol T-esdeveniment, que s'adapta a les necessitats dels
organitzadors d'un esdeveniment que són els qui l'adquireixen. Són títols que permeten fer
un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de l'àmbit tarifari
i en les dates contractades. Es pot adquirir amb o sense validesa a les estacions de metro
d'Aeroport T1 Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
Com a títol vigent des del 2017 informa sobre la T-verda, la qual representa un títol de
transport personalitzat gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 corones tarifàries) que només es
permet al sol·licitant i vehicle. Concretament per poder ser beneficiàries les persones han
d’acreditar ser majors d'edat i estant empadronades a l'àmbit integrat de l’ATM, han d’haver
desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant (vehicle sense
etiqueta de la DGT), de la seva titularitat, i han d’haver pagat l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM, així com no haver
adquirit cap altre vehicle en els 6 mesos anteriors al desballestament, i assumir el
compromís de no adquirir cap vehicle durant els 3 anys de vigència de la targeta. Aquesta
targeta té un sistema propi d’emissió i un reglament d’utilització aprovat pel Comitè Executiu
de l’ATM en la sessió de 21 d'abril de 2021.
Segueix amb la seva exposició informant sobre la T-aire, que representa un títol
multipersonal i horari de 2 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones
per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), a utilitzar el mateix dia de la primera
validació. És vàlid en dia de restricció de trànsit per contaminació i fins a l’acabament del
servei i no és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud. El
preu és l'equivalent de 2 viatges amb la targeta T-casual aplicant un 10% de descompte.
Pel que fa als títols de la 7a corona tarifaria informa sobre el Pack “Berguedà-Barcelona” de
7 o 4 zones, format per una targeta recarregable de 10 viatges d'Alsina Graells i una targeta
integrada T-casual d’una zona. La targeta recarregable permet realitzar el primer tram del
trajecte en autobús fins a la comarca del Bages (zones 6D i 6E) i continuar el desplaçament
amb la targeta integrada T-casual d'una zona amb un altre mode de transport integrat
(autobús, ferrocarril) dins la mateixa zona de destinació. També hi segueix havent el Pack
“Ripollès-Barcelona” de 7 zones que està format per un abonament de 10 viatges de
Rodalies de Catalunya i una targeta integrada T-casual d'una zona o per una targeta
recarregable de 10 viatges de Teisa i una targeta integrada T-casual d'una zona.
Pel que fa a la caducitat de títols integrats ATM, el Sr. Pere Torres Grau exposa que els
títols adquirits l’any 2021 seran vàlids mentre siguin vigents les tarifes actuals, i que aquesta
s’allargarà fins 2 mesos després del canvi de tarifes que seran 3 mesos en cas de títols amb
limitació temporal trimestral. Com a màxim els títols adquirits el 2021 seran vàlids fins al 31
de desembre de 2022, excepte els títols T-compensació covid que tenen la seva pròpia
caducitat. La targeta T-16 (d’acord amb l’article 3 Reglament utilització T-16 ) i la targeta Tverda (d’acord amb l’article 8 Reglament utilització T-verda) també tenen la seva pròpia
caducitat. Així mateix, els títols sense començar a utilitzar adquirits durant l’any 2021 no es
podran bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any en curs.
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Respecte a la possibilitat de bescanvi de títols integrats ATM informa que les targetes no
operatives a causa d’un mal funcionament de les màquines de validació donen dret a un
bescanvi que haurà d’efectuar el personal adient, ja siguin, conductors d’autobús, agents
d’estacions ferroviàries i centres d’atenció al client dels operadors integrats. Tanmateix no
donen dret a bescanvi ni a compensació les targetes malmeses per l'usuari; les targetes
caducades i utilitzades parcialment; les targetes vigents i utilitzades parcialment; la pèrdua o
sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades: T-usual, T-jove, T-usual, FM/FN,
FM/FN, T-jove FM/FN o T-70/90 FM/FN).
Amb relació al pagament d’un bitllet senzill a bord d’un l’autobús informa que les empreses
que operen en l’àmbit tarifari integrat resten obligades facilitar canvi fins a 10 euros a bord
dels autobusos. En cas d’haver algun sistema habilitat de pagament bancari a bord de
l’autobús o comprant via web o app mòbil en diferit o en al moment, l’operador no estarà
obligat als cobraments en metàl·lic.
Tot seguit indica que les condicions d’utilització dels títols integrats estableixen que cal
adquirir i validar un títol de transport adequat per a les zones del desplaçament que es vol
dur a terme. El nombre de zones que cal comptar per a un recorregut es determina segons
el nombre de zones tarifàries per on es transita durant el desplaçament, excepte els
desplaçaments afectats per la tarifa metropolitana que són d'1 zona. En el cas de
desplaçaments amb servei d'autobús o ferroviari entre municipis limítrofs ubicats en diferents
zones tarifàries es pot fer servir una targeta multiviatge d'una sola zona, sense que es
puguin fer transbordaments.). El mateix criteri s'aplica a les estacions contigües, tret que una
de les estacions sigui de la zona 1. I el títol de transport s’ha de conservar en bon estat fins
al final del desplaçament, sempre s’ha de validar abans de començar el viatge i en tots els
transbordaments (continuació del viatge en un altre mode de transport) que es duguin a
terme.
Per concloure amb aquest punt indica que el preu del suport físic de T-mobilitat actualment
és de 4,50 €, el preu de l’aplicació T-mobilitat com a suport del títol de transport és d’1 €, i en
data 6 d’octubre de 2021 el Consell d’Administració de l’ATM de Barcelona va aprovar les
Condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat per a la primera fase,
publicades al DOGC número 8524 en data 7 d’octubre de 2021.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Vista la proposta de gamma de títols i tarifes de transport públic per a l’any 2022 que
s’annexa.

S'ACORDA
Primer.- APROVAR els preus que regiran per l’any 2022 per als diferents títols de
transport sota la potestat tarifària de l'ATM amb els mateixos imports que el 2021,
segons el quadre adjunt, havent conegut l’informe previ emès pel Consell Català de la
Mobilitat, en compliment d’allò que preveu l’article 23.3 de la Llei 21/2015, del 29 de
juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.
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Segon.- AUTORITZAR al Director general a actualitzar els preus dels bitllets senzills i
dels títols monomodals multiviatge, dels operadors integrats en el sistema, per tal
d’adequar-los als preus de referència dels títols ATM.
Tercer.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’estructura de títols i
preus a fi que pugui entrar en vigor l’1 de gener de 2022. Aquesta publicació recollirà
la informació a l’usuari sobre la caducitat i bescanvi dels títols, les limitacions
establertes pel que fa a l’obligació de facilitar canvi en adquirir el bitllet i les condicions
d’utilització dels títols ATM.
Quart.- ESTABLIR la validesa o bescanvi aplicable als títols adquirits amb anterioritat a
l’entrada en vigor dels nous preus, en els termes que seguidament s’indiquen:
-Els títols adquirits l’any 2021 seran vàlids fins al 31 de desembre de 2022, excepte
els títols T-compensació covid, que tenen la seva pròpia caducitat.
-Els títols sense començar a utilitzar adquirits durant l’any 2021 no es podran
bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any en curs.
Quadre de preus any 2022:

Preus 2022 (preus amb iva)
Bitllet senzill
T-casual
T-casual Treb. Aeroport
T-familiar
T-usual
T-grup
T-jove
T-dia (*)
Famílies Monoparentals/Nombroses
T-usual FM/FN general
T-usual FM/FN especial
T-jove FM/FN general
T-jove FM/FN especial
T-70/90 FM/FN general
T-70/90 FM/FN especial
Bonificació per a persones en atur
T-usual per a persones en situació d'atur

1 zona
2,40
11,35
11,35
10,00
40,00
79,45
80,00
10,50

2 zones
3,40
22,40
22,40
19,00
53,85
156,80
105,20
16,00

3 zones
4,50
30,50
30,50
27,00
75,60
213,50
147,55
20,10

4 zones
5,75
39,20
39,20
35,00
92,55
274,40
180,75
22,45

5 zones
7,35
45,05
45,05
40,00
106,20
315,35
207,40
25,15

6 zones
8,55
47,90
47,90
42,00
113,75
335,30
222,25
28,15

32,00
20,00
64,00
40,00
63,55
39,75

43,10
26,95
84,15
52,60
125,45
78,40

60,45
37,80
118,05
73,80
170,80
106,75

74,05
46,30
144,60
90,40
219,50
137,20

84,95
53,10
165,95
103,70
252,30
157,70

91,00
56,90
177,80
111,15
268,25
167,65

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

9,95

53,25 (7 zones)
35,25 (4 zones)
53,25 (7 zones)
1 zona
2 zones
2,05
4,05

3 zones
5,50

4 zones
7,55

5 zones
8,10

6 zones
8,60

Preus packs ampliació Berguedà i Ripollès (€)
Pack “Berguedà-Barcelona"
Pack “Berguedà-Bages”
Pack “Ripollès-Barcelona”
Altres títols
T-aire

Bitllet Preus
aeroportsuports
(TMB)

T-mobilitat: 5,15 (*)
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-El preu del suports físic 4,5€
-El preu de l’aplicació mòbil 1 €
Pel que fa al recàrrec a favor d’IFERCAT on s’aprova el cànon de manteniment
d’estacions aportació usuari, derivat de la política tarifària de l’aeroport aprovada en
virtut de l’acord del Consell d’Administració de l’ATM de data 23 de desembre de 2015,
de la qual deriva el conveni subscrit entre l’ATM, IFERCAT i TMB, en data 12 de
desembre de 2016, es mantindrà en l’import de 3,05 EUR.
(*) Aquests títols incorporen un recàrrec de 0,40 EUR pel Transport Públic que
gestionarà l’ATM.”
b.2 Gamma de títols i tarifes Rodalies de Catalunya
Per parlar d’aquest subpunt segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau per exposar que
la proposta de revisió tarifària per a l’any 2022 del servei de Rodalies de Barcelona es basa
en la congelació tarifària, en la mateixa línia que la proposta realitzada per als títols
integrats de ATM-Barcelona amb l’objectiu d’afavorir l’ús del transport públic.
Al respecte informa dels preus nominals dels diferents títols de transport de serveis de
Rodalies de Barcelona que regiran per l’any vinent seran pel títol senzill de 2,40 €, 2,80 €,
3,85 €, 4,60 € 5,50 € i 6,95 € en funció de si és per una zona o 6. El bonotren tindrà un cost
de 10,25 €, 16,35 €, 24,20 €, 31,45 € 38,20 € i 47,75 € en funció de la zona. L’abonament
mensual tindrà un cost de 25,55 €, 30,50 €, 47,05 € 57,90 €, 69,95€ i 83,85 € en funció de la
zona. I finalment, l’abonament trimestral tindrà un cost de 92,15 €, 104,10 €, 148,15 €,
176,10 €, 208,15 € i 249,30 € en funció de la zona. Així mateix, manifesta que els preus
s’ajusten a l’escenari de revisió tarifaria proposat pel sistema tarifari integrat de l’àrea de
Barcelona.
Tot seguit exposa que es proposa l'actualització del mapa de zones que s'apliquen als títols
del servei de rodalia de Barcelona amb la supressió de les estacions sense servei de
viatgers. Més concretament manifesta que aquestes estacions, corresponen a antigues
estacions sense parades comercials que no havien estat donades de baixa definitivament
per estar condicionades a possibles nous projectes que finalment no s’han dut a terme.
Específicament es proposa donar de baixa les estacions situades als trajectes BarcelonaSitges (R2), Barcelona - La Garriga (R3) i Barcelona-Terrassa (R4) i l’eliminació de la R2
entre les estacions de Garraf i Sitges, la R3 entre les estacions de Les Franqueses del
Vallès i La Garriga i la R4 de les estacions de Torrebonica y Castellarnau.
El Sr. Pere Torres Grau segueix amb la seva exposició traslladant als membres del Consell
d’Administració que per a la utilització del servei de rodalies de Barcelona els usuaris han de
disposar dels títols de transport propis de Renfe Viajeros o els títols integrats de l’ATM a
excepció dels menors de quatre anys que no requereixen de títol.
D’acord amb les tarifes anteriorment exposades informa que els títols de transport propis de
Renfe Viajeros, de caire regular i vigent durant l’exercici 2022 seran el bitllet senzill, que es
vàlid per a un sol viatge i amb una validesa de dues hores després de la seva validació. El
bitllet d’anada i tornada, el qual equival a dos bitllets senzills, amb la particularitat que el
viatge de tornada podrà fer-se dins de les zones de validesa del títol de transport, on el
viatge d’anada és vàlid durant les dues hores després de la seva validació i el viatge de
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tornada fins a la finalització del servei regular de l’endemà de la validació del viatge d’anada.
El bonotren, que es tracta d’un abonament per a deu viatges senzills, de caràcter no
nominatiu i amb la possibilitat de ser utilitzat per més d’un viatger simultàniament, amb una
validesa de 90 dies. I per últim hi ha l’abonament Mensual, el qual s’emet data a data, per a
dos viatges diaris (un d’anada i un altre de tornada), a títol nominatiu i amb una validesa de
30 dies, i l’abonament trimestral que s’emet de data a data per a viatges il·limitats, amb
caràcter nominatiu i validesa durant 90 dies,
Addicionalment, informa que es manté el pack Ripollès, com un abonament propi de Renfe
Viajeros de 10 viatges, de 53,25 €, vàlid fins al proper canvi de tarifes, de caràcter
unipersonal que permet realitzar els trajectes ferroviaris exclusivament amb origen en
qualsevol de les sis estacions de la comarca del Ripollès (La Farga de Bebié, Ripoll,
Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles, Toses) i destinació a qualsevol de les estacions
de la zona 1 del servei de rodalia de Barcelona. Aquest inclou una Targeta T-casual d'1
zona, amb les condicions d'utilització d'aquest títol integrat, vàlid per realitzar qualsevol
trajecte amb origen i destinació dins de la zona 1 del Sistema Tarifari Integrat.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès el traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis
ferroviaris de rodalia que presta Renfe-Viajeros.
Atès que l’article 4 dels Estatuts de l’ATM estableix que correspon al consorci l’exercici
mancomunat de les potestats sobre tarifes pròpies de les administracions titulars de
transport col·lectiu.
Vista la proposta de gamma de títols i tarifes de transport públic per a l’any 2022 que
s’annexa.

El pack “Ripollès-Barcelona” composat per un títol monomodal de Renfe de 10 viatges
i una targeta T-casual d’una zona tindrà un preu de 53,25 €.

S'ACORDA
Primer.- APROVAR els preus adjunts que regiran, per a l’any 2022, per al servei de
rodalies de Barcelona operat per Renfe-Viajeros, havent conegut l’informe previ emès
pel Consell Català de la Mobilitat, en compliment d’allò que preveu l’article 23.3 de la
Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de
Catalunya.
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Segon.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’estructura de títols i
preus a fi que puguin entrar en vigor l’1 de gener de 2022.2
c. 16a Addenda conveni d’integració tarifària ATM – Renfe Viajeros
Pren la paraula novament el senyor Pere Torres Grau per indicar que la compensació a
l’operador RENFE es fa anualment a través de l’aprovació d’una addenda per a prorrogar la
vigència del conveni subscrit en data 28 de juliol de 1999 entre l’ATM i RENFE. En aquest
cas es presenta la proposta per a l’exercici 2021, tot sol·licitant facultar al Director general
per a la seva subscripció. Aquesta addenda preveu una aportació de 7 M € en concepte de
compensació per l’anualitat 2021 dels quals 3,5 M € es pagaran de forma immediata en cas
que s’aprovi l’acord per part del Consell d’Administració i la resta es pagaran al primer
trimestre del 2022.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“El Consell d’Administració de l’ATM, en data 12 de juliol de 1999, aprovà la proposta
de conveni de col·laboració en matèria d’integració tarifària, que se signà entre l’ATM i
RENFE en data 28 de juliol de 1999.
El Consell d’Administració de l’ATM, en data 27 de març de 2001, aprovà el conveni de
col·laboració per a l’ampliació de l’àmbit d’utilització dels títols ATM a la xarxa de
Renfe Rodalies, el sistema de distribució d’ingressos i el calendari d’entrada en servei
a les diferents estacions. Aquest conveni es formalitzà entre l’ATM i RENFE en data 5
d’abril de 2001, amb una vigència per als exercicis 2001, 2002 i 2003.
En data 11 de desembre de 2003, l’ATM i RENFE formalitzaren una addenda als
referits convenis, prorrogant la seva vigència fins el 31 de desembre de 2005, i
derogant determinats pactes. El Consell d’Administració aprovà aquesta addenda en
data 10 de desembre de 2003.
El Consell d’Administració de l’ATM, en data 10 de juliol de 2006, aprovà una nova
proposta d’addenda a subscriure entre l’ATM i RENFE, en relació als convenis
formalitzats en dates 28 de juliol de 1999 i 5 d’abril de 2001, prorrogant la seva
vigència per als exercicis 2006 i 2007, subscrivint-se la mateixa en data 22 de
setembre de 2006.
En data 23 de desembre de 2008, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2008,
que va ser firmada en data 30 de desembre de 2008.
En data 14 de desembre de 2009, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2009,
que va ser firmada en data 15 de desembre de 2009.
En data 16 de desembre de 2010, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2010,
que va ser firmada en data 23 de desembre de 2010.
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En data 19 de desembre de 2011, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2011,
que va ser firmada en data 28 de desembre de 2011.
En data 20 de desembre de 2012, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2012,
que va ser firmada en data 21 de desembre de 2012.
En data 23 de desembre de 2013, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2013,
que va ser firmada en data 24 de desembre de 2013.
En data 12 de desembre de 2014, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2014,
que va ser firmada en data 15 de desembre de 2014.
En data 23 de desembre de 2015, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2015,
que va ser firmada en data 15 de desembre de 2015.
En data 19 d’abril de 2017, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una addenda
al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2016, que va
ser firmada en data 20 de desembre de 2016.
En data 28 de desembre de 2017, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2017,
que va ser firmada en data 30 de novembre de 2017.
En data 13 de desembre de 2018, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2018,
que va ser firmada en data 30 de novembre de 2018.
En data 12 de desembre de 2019, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2018,
que va ser firmada en data 10 de desembre de 2019.
En data 21 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM, aprovà una
addenda al conveni entre l’ATM i RENFE, per a la integració tarifària de l’exercici 2019,
que va ser firmada en data 23 de desembre de 2020.
Vista la proposta d’addenda (16a) que s’adjunta com annex.
S’ACORDA
Primer.- APROVAR l’addenda al conveni entre l’ATM i RENFE que s’adjunta com
annex.
Segon.- FACULTAR al Director General de l’ATM per a la signatura de la mateixa.”
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d. Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona per al manteniment de la tarifa metropolitana a
l’àmbit de l’AMB per al període 2022-2025
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia continua amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar que el conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMB per al manteniment de
la tarifa metropolitana a l’àmbit de l’AMB es signa amb l’objectiu que els municipis de la
segona corona es beneficiïn de les condicions de la primera zona, el que produeix un
abaratiment el cost dels títols entre tots dues zones. Informa que el conveni inicial preveia
una pròrroga, pel que el que s’ha previst fer és una extensió d’aquest mantenint les
condicions inicialment pactades amb una aportació màxima de 12 M € per part de l’AMB.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) és una de les
administracions consorciades a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de
Barcelona (en endavant ATM) i en el marc de les seves competències disposa d’un
sistema de tarifació social en el transport del qual formen part la Targeta Rosa
Metropolitana, en les dues variants de gratuïta i tarifa reduïda, i el Passi Metropolità
d’Acompanyant.
Atès que en data 24 d’octubre de 2018 va ser aprovada en el Consell d’Administració
de l’ATM l’àmbit d’una tarifa plana per la qual els desplaçaments dins dels 36 municipis
de l’AMB passaven a ser d’una zona per als títols integrats (excepte T-16) i el bitllet
senzill.
Atès que en data 28 de novembre de 2018 es va signar el conveni de col·laboració
entre l’ATM i l’AMB per a l’establiment d’una tarifa plana en l’àmbit de l’AMB amb
vigència des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, amb possibilitat
de pròrroga addicional per a un exercici.
Atès que en data 1 de gener del 2019 va iniciar-se la tarifa plana o tarifa metropolitana
a l’àmbit tarifari de la 2a corona de l’ATM en el benefici dels usuaris.
Atès que durant l’any 2021 s’ha efectuat una Addenda per a l’any 2021 del conveni de
col·laboració signat en data 28 d’octubre de 2018, en la qual es va revisar l’estimació
de l’aportació de l’AMB per l’any 2021, atès el resultat de la liquidació de la tarifa
metropolitana de l’any 2020 afectat per la crisi sanitària de la covid-19 i la caiguda del
nombre de desplaçaments del sistema, en general, amb afectació als títols integrats.
Atès que és voluntat de les parts el manteniment de la tarifa metropolitana per un
import màxim de 12,24 M d’euros per a l’any 2022 i d’acord amb el pacte setè del
conveni signat en data 28 d’octubre de 2018 pel qual s’estableix la pròrroga per un any
per acord entre les parts.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
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Primer.- APROVAR el manteniment de la Tarifa Metropolitana a l’àmbit de l’AMB per al
període 2022, d’acord amb els termes transcrits en la part expositiva d’aquesta
proposta.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM la subscripció de la pròrroga al
conveni per al manteniment de la Tarifa Metropolitana a l’àmbit de l’AMB per al període
2022, així com a qualsevol altra actuació per a la plena efectivitat de l’acord
precedent.”
e. Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a la utilització dels títols socials de l’AMB en
els serveis d’autobús urbans i interurbans de l’àmbit territorial de l’AMB de la
2a corona del Sistema Tarifari Integrat
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar que la finalitat per la qual es formalitza el conveni de col·laboració és que
la tarifació dels títols socials de l’AMB pugui ser utilitzada en els serveis d’autobusos urbans i
interurbans fins a la segona corona. Altrament, el Sr. Pere Torres Grau expressa que a
l’espera de l’acord definitiu del Consell d’Administració, ja hi ha una acord previ del Comitè
Executiu i un acord amb les administracions competents afectades.
Informa que aquest acord entre l’ATM i l’AMB es vol estendre als títols socials de l’AMB en
els serveis de FGC, i els títols socials de FGC en els serveis d’AMB i en els autobusos
interurbans de la DGTM.
Pren la paraula la Sra. Marta Subirà i Roca per felicitar la iniciativa i informa que FGC està
treballant per resoldre certes divergències amb el sistema que beneficiaran directament als
ciutadans amb relació a aquest assumpte.
A continuació pren la paraula el Sr. Antoni Poveda i Zapata per indicar que es tracta d’un
pas de caràcter administratiu rellevant, gràcies a la proposta de l’AMB, i agaraeix el treball
del Sr. Ricard Font i Hereu, el Sr. Isidre Gavín i Valls, i el Sr. Pere Torres Grau per haver
tirat endavant amb la iniciativa. Altrament, emplaça a les parts a dur-la a terme l’abans
possible i proposa fer una nota conjunta entre AMB i FGC per explicar la integració tarifaria
dels títols socials de tots dos organismes amb la segona corona, un cop sigui d’aplicació en
els diferents municipis.
Per apel·lacions pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per manifestar que es treballarà
perquè el projecte sigui relativament ràpid.
A continuació reprèn la paraula el Sr. Antoni Poveda i Zapata per traslladar que en relació a
la nota conjunta, la millor opció seria esperar que la tarifació de tots dos organismes s’hagi
estès a la segona corona per tal de guanyar més ressò.
Per concloure pren la paraula el Sr. Ricard Font i Hereu per manifestar que s'ha de continuar
treballant per tal que l'AMB i FGC estiguin col·laborant els primers mesos del 2022.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
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“Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) és una de les
administracions consorciades a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de
Barcelona (en endavant ATM) i en el marc de les seves competències disposa d’un
sistema de tarifació social en el transport del qual formen part la Targeta Rosa
Metropolitana, en les dues variants de gratuïta i tarifa reduïda, i el Passi Metropolità
d’Acompanyant.
Atès que l’1 de gener del 2019 va iniciar-se la tarifa metropolitana a l’àmbit tarifari de la
2a corona de l’ATM, aprovada en el Consell d’Administració de l’ATM del 24 d’octubre
de 2018, per la qual els desplaçaments dins dels 36 municipis passaven a ser d’una
zona per als títols integrats (excepte T-16) i el bitllet senzill.
Atès que durant l’any 2021 es va dur a terme conjuntament per part de l’AMB, l’ATM i
la Direcció General de Transport i Mobilitat, l’encàrrec d’un treball “Assistència tècnica
per al càlcul del menyscapte degut a l’extensió dels títols socials a l’àmbit de la tarifa
metropolitana” de data 22 de març de 2021.
Atès que en data 28 de juny de 2021, l’AMB va adreçar a l’ATM una proposta de
Conveni per a regular l’extensió del sistema de tarifació social de l’AMB als serveis de
transport urbans i interurbans de transport per carretera, dependents de la Generalitat
a l’àmbit de la 2a corona de l’AMB.
Atès que l’AMB ha establert amb aquesta finalitat en el seu pressupost recursos
destinats a compensar a través de l’ATM als operadors d’autobús afectats, valorant-se
en 1.300.200 euros anualment per als propers 4 anys.
Atès que des dels serveis tècnics de l’AMB i l’ATM han valorat i garantit la viabilitat
tecnològica de la seva implantació amb el sistema magnètic actual, així com s’ha fet
avinent la necessitat de l’establiment d’aquesta mesura mitjançant un conveni
regulador de la mateixa pel qual l’AMB compensarà econòmicament a l’ATM per a la
utilització d’aquests títols i alhora l’ATM, mitjançant Addenda als Convenis d’adhesió al
Sistema Tarifari Integrat dels operadors interurbans, compensarà als operadors per
aquestes validacions.
Atès que des dels serveis tècnics de l’AMB i l’ATM s’ha considerat que l’1 de gener de
2022 es una data factible per dur a terme l’extensió dels títols socials AMB als serveis
d’autobús de la 2a. corona del STI, en funció del calendari d’implantació i
desplegament que es determini per part les administracions.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM en data 24 de novembre de 2021 va aprovar la
proposta d’acord sobre la utilització de la tarificació social de l’AMB a la 2a corona als
modes d’autobús interurbà i urbans, així com va acordar la seva elevació al Consell
d’Administració de l’ATM per a la seva ratificació.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració adjunta en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
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Primer.- RATIFICAR l’acord del Comitè Executiu de l’ATM de 24 de novembre de 2021
sobre la utilització dels títols socials de l’AMB a l’àmbit territorial de l’AMB de la 2a
corona del Sistema Tarifari Integrat als serveis d’autobús a partir de l’1 de gener de
2022, pel que fa als serveis d’autobús interurbans i als serveis d’autobús urbans, en
funció del calendari d’implantació i desplegament que es determini per les
administracions.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM la subscripció del conveni per a la
utilització dels títols socials de l’AMB en els serveis d’autobús urbans i interurbans de
l’àmbit territorial de l’AMB de la 2a corona del Sistema Tarifari Integrat i adjunt en
annex, així com qualsevol altra actuació per a la plena efectivitat de l’acord precedent.”
“Atès que un cop acordada l’extensió de la tarifació social de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant AMB) als trajectes dins del seu àmbit territorial dels autobusos
interurbans de titularitat de la Generalitat de Catalunya, convé continuar avançant en la
normalització de l’ús dels títols socials en el conjunt de l’àmbit de l’AMB.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- ESTENDRE al llarg de l’any 2022 la tarifació social a la segona corona de
l’AMB en els següents àmbits:
a. els títols socials de l’AMB en els serveis de FGC;
b. els títols socials de FGC en els serveis d’AMB;
c. els títols socials de FGC en els autobusos interurbans de la DGTM.
Segon.- CREAR un grup de treball coordinat per l’ATM i integrat per l’AMB, FGC i la
direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat per tal de:
Establir el marc administratiu per a la utilització dels esmentats títols, en similars
condicions tècniques i econòmiques què regeixen actualment a la primera corona.
Resoldre les qüestions de caràcter tècnic i econòmic que siguin pertinents per a
l’efectivitat d’aquesta mesura.
Tercera.- FACULTAR el director general de l’ATM per a la signatura dels documents
que es puguin derivar d’aquest acord.”
f. Proposta de TMB de cofinançament del Fons locals NEXT GENERATION
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per
informar de la proposta de Transport Metropolitans de Barcelona (en endavant TMB) per tal
de fusionar Fons locals NEXT GENERATION i finançament derivat de l’ATM.
Més concretament, exposa que en data 2 de desembre de 2021, TMB va presentar davant
de l’ATM una comunicació exposant que havia sol·licitat formalment al Ministeri de Mobilitat,
Transports i Agenda Urbana (MITMA) la subvenció corresponent al Pla de Recuperació,
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Transformació i Resiliència de l’Economia (Fons Europeus NEXT GENERATION), per cobrir
l’adquisició de 63 dels 72 estàndards i els 20 articulats, per un import total de 17.800 milers
d’euros (200 milers d’euros per autobús estàndard i 260 milers d’euros per autobús
articulat). Així mateix, d’acord amb les dades presentades per TMB, el cost total estimat
d’adquisició de l’esmentada flota és de 54.756 milers d’euros, per tant restarien 36.956
milers d’euros pendents de cobrir. Per tal d’abordar aquest import que falta cal una actuació
addicional d’aproximadament 36 M € que únicament l’ATM pot proveir.
Atès que TMB necessita una fórmula immediata per tal de poder adquirir l’esmentada flota
s’ha decidit que TMB proveeixi aquests 36 M € aproximadament per complementar el Fons
local NEXT GENERATION, i l’ATM serà l’encarregada de retornar aquest import en diverses
anualitats, entre el 2025 i el 2030, amb fons gestió ordinària. En tot cas, aquesta aportació
per part de l’ATM quedaria supeditada a l’efectiva concessió de Fons locals NEXT
GENERATION a favor de TMB.
El Sr. Pere Torres Grau informa els membres del Consell d’Administració que aquesta
situació també es planteja amb la renovació per part de l’AMB de 39 autobusos elèctrics per
als serveis de transport metropolità de gestió indirecta de l'AMB. En aquest cas informa que
després de l’aportació de Fons locals NEXT GENERATION resta per cobrir una xifra
aproximada de 23,58 M €. Per aquesta raó entre els acords a adoptar en aquest subpunt de
l’ordre del dia es troba facultar al Director general de l’ATM a acordar la fórmula més idònia
entre ATM i AMB per cobrir aquests 23,58 M € que com en el cas anterior queda supeditat a
l’efectiva concessió dels fons.
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 de 21 de desembre de 2020, va adoptar, entre altres,
els següents acords:
“Primer.- RESTAR ASSABENTAT de les sol·licituds d’inversió presentades per
l’operador TMB per a la millora del sistema i que s’adjunten en annex.
Segon.- AUTORITZAR a l’operador TMB a la compra de vuit trens -sis trens dels quals
corresponen als darrers trens que presenten amiants i dos trens més per a la L4, atès
que dos trens es destinaran a l’L10 Sud-, incloent aquestes necessitats en futurs
contractes programa a subscriure entre l’ATM i TMB i que es concretarà en funció del
finançament aportat a l’ATM per les administracions publiques.
Tercer.- AUTORITZAR a l’operador TMB per tal que continuï efectuant les actuacions
necessàries a l’objecte de dur a terme les inversions informades en la documentació
adjunta en annex, sense perjudici del previst en els acords posteriors.
Quart.- CONDICIONAR l’aprovació de les inversions informades en la documentació
adjunta en annex, a la disponibilitat de fons necessaris per tal de poder fer front a les
majors necessitats d’inversió i de manteniment de les despeses d’explotació
corresponents.
Cinquè.- FACULTAR al Director general per tal portar a terme un seguiment de les
inversions proposades, així com per a l’obtenció dels fons necessaris a l’objecte de fer
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viables les sol·licituds d’inversió presentades per l’operador TMB per a la millora del
sistema i que s’adjunten en annex.”
Vist que en data 2 de desembre de 2021, Transport Metropolitans de Barcelona (en
endavant TMB) va presentar davant d’aquesta administració comunicació -adjunta en
annex- exposant que ha sol·licitat formalment al Ministeri de Mobilitat, Transports i
Agenda Urbana (en endavant MITMA) la subvenció corresponent al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia (Fons Europeus NEXT
GENERATION), per cobrir l’adquisició de 63 dels 72 estàndards i els 20 articulats, per
un import total de 17.800 milers d’euros (200 milers d’euros per autobús estàndard i
260 milers d’euros per autobús articulat).
Atès que d’acord amb l’anterior, el cost total estimat d’adquisició de l’esmentada flota
és de 54.756 milers d’euros i, per tant, restarien 36.956 milers d’euros pendents de
cobrir i que TMB proposa que li siguin aportats en 6 anualitats de 6.159 milers d’euros
entre els anys 2025 i 2030, tots dos inclosos.
D’altra banda, el 16 de desembre del 2021, l’AMB va fer sabedor el director general de
l’ATM que es troba en una situació anàloga. També ha sol·licitat al mateix fons ajut per
a l’adquisició de 39 autobusos elèctrics destinats als serveis de gestió indirecta.
Aquests autobusos formen part de la renovació de flota del bus metropolità 2022-24, la
qual ha estat inclosa en les actualitzacions de necessitats per al període que ja us hem
tramès, però que no compta a hores d'ara amb fons ATM suficients per ser executada.
L'adquisició d'aquests 39 autobusos té un import total de 31,38 M€. La màxima
subvenció possible del Next Generation serà de 7,8 M€. Per tant, faltaran 23,58 M€
perquè es pugui executar.
Per tot l’anterior,

S'ACORDA
Primer.- APROVAR una aportació màxima de 6.159 milers d’euros anuals entre 2025 i
2030 per tal de cobrir els 36.956 milers d’euros no coberts amb els fons europeus per
a les sol·licituds de renovació de flota de TMB. En aquest sentit, l’increment de
necessitats s’hauran d’incorporar als corresponents Contractes Programa entre TMB i
ATM i hauran de proveir-se a partir dels pressupostos ordinaris de l’ATM. Aquesta
aportació queda supeditada a l’efectiva concessió de l’esmentada subvenció del fons
Next Generation.
Segon.- FACULTAR el director general de l'ATM a acordar amb l'AMB una fórmula
perquè els pressupostos ordinaris de l'ATM assumeixin, amb el calendari que s'estipuli
posterior al 2022, l'aportació dels 23,58 M€ necessaris per a completar la subvenció
del fons Next Generation per a l'adquisició de 39 autobusos elèctrics per als serveis de
transport metropolità de gestió indirecta de l'AMB. Aquesta aportació queda
supeditada a l'efectiva concessió de l'esmentada subvenció del fons Next Generation.”
g. Fons NEXT GENERATION – REACT-EU en l’àmbit de l’ATM
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Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar que atesa la normativa que regeix els Fons NEXT GENERATION –
REACT-EU, les prestacions que se’n beneficiïn han d’estar executades i pagades
íntegrament abans del 31 de desembre de 2023. Per aquesta raó, el que es planteja en
aquest subpunt de l’ordre del dia és autoritzar al Director General de l’ATM a la contractació
dels contractes derivats dels projectes de fons NGEU i REACT-EU encara que superin el
seu límit ordinari o el del Comitè executiu per tal de no demorar el temps els projectes i no
perdre els recursos econòmics.
Per últim informa que no es tracta d’actuacions que suposin cap increment d’aportació per
part de l’ATM sinó que tot es cobrirà amb els fons NEXT GENERATION – REACT-EU.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atesa que la ràpida propagació de la pandèmia de la covid-19 ha tingut unes
devastadores conseqüències en tot el món pel que fa a la salut de les persones, però
també ha tingut una gran repercussió social i econòmica, el Consell Europeu, en la
cimera celebrada el 21 de juliol de 2020, va adoptar un ampli conjunt de mesures
adreçades a la recuperació econòmica, entre altres.
Ateses que les mesures aprovades s'articulen mitjançant un doble nivell de resposta:
l'instrument Next Generation EU (en endavant, fons NGEU), dotat amb 750.000 milions
d'euros, que destinarà al pressupost de la UE finançament addicional obtingut en els
mercats financers durant el període 2021-2024, i un pressupost europeu a llarg termini
reforçat per al període 2021-2027.
Atès que dins dels fons NGEU, s’inclouen diversos paquets d’ajudes, entre aquestes,
els fons REACT-EU.
Atès que mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i
per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, el Govern Espanyol
va determinar el marc general bàsic que ha de permetre mobilitzar inversions i
projectes i facilitar, dins del calendari temporal marcat per la UE, la gestió
administrativa necessària perquè el màxim de projectes es puguin beneficiar del
finançament europeu Next Generation EU.
Atès que a Catalunya, el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures
urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat
de Catalunya i el seu sector públic, estableix mesures urgents de desenvolupament de
la legislació bàsica i l'establiment de les especialitats organitzatives i de procediment
necessàries per simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els
procediments subvencionals i d'ajuts i la contractació pública que correspongui
realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU en què la Generalitat de Catalunya
sigui la responsable de la seva gestió i control.
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona (en endavant
ATM) ha presentat vàries sol·licituds per optar com a beneficiària de diversos projectes
dels fons NGEU i REACT-EU i per tant com a responsable de la seva gestió i control.
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Atès que per a la millor prioritat, preferència i celeritat en la tramitació de tots els
procediments derivats d'aquests fons, és d’interès de l’ATM agilitzar al màxim els
procediments de contractació que se’n puguin derivar, tot autoritzant al Director
general de l’ATM a la contractació dels contractes derivats dels projectes del fons
NGEU i REACT-EU l’import dels quals superi, per raó de la seva quantia, les
atribucions del Director general de l’ATM o del Comitè Executiu de l’ATM.
Atès el previst en l’article 9 dels Estatuts de l’ATM, així com els articles 2.1.3 i 2.2.3 del
Reglament de règim interior de l’ATM.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM per a la contractació dels
contractes derivats dels projectes del fons NGEU i REACT-EU l’import dels quals
superi, per raó de la seva quantia, les atribucions del Director general o del Comitè
Executiu de l’ATM, d’acord amb el previst en els Estatuts de l’ATM, així com en el
Reglament de règim interior de l’ATM.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM la realització de les actuacions que
resultin escaients per a l’efectivitat de l’acord precedent.”
5. PRESSUPOST DE L’ATM
a. Modificació del Pressupost 2021
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau
per informar els membres del Consell d’Administració sobre la necessitat de modificar el
pressupost prorrogat pel Consell d’Administració de l’ATM atès que en data 22 de desembre
de 2021, les administracions ja tenen els crèdits pressupostaris definitius, amb la qual cosa
és adient procedir a realitzar els canvis oportuns per obtenir així el pressupost definitiu de
pel 2021 tenint en compte el perímetre de despesa del Consell d’Administració d’octubre.
Altrament, informa que la nova versió del pressupost pel 2021 serà traslladada a tots els
membres del Consell d’Administració.
Finalment, informa que entre la documentació facilitada es detalla el Pressupost Inicial i el
Pressupost Definitiu per aquest exercici 2021 i que aquest s’acompanya d’un l’informe de
l’Àrea de Gerència que detalla les modificacions pressupostàries que s’han de realitzar a
cadascuna de les partides pressupostàries consignades en el pressupost de l’ATM.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“El 21 de desembre de 2020 el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar prorrogar
el pressupost inicial de l’exercici 2020 per a l’exercici 2021.
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Atès que en data actual les administracions ja tenen els crèdits pressupostaris
definitius, és necessari procedir a realitzar les modificacions oportunes per tal de
presentar el Pressupost Definitiu de l’ATM per a l’any 2021.
Vist el document que s’acompanya en annex de modificació de Pressupost 2021, on
es recullen els compromisos definitius adoptats per les administracions per a l’exercici
2021.

S'ACORDA
APROVAR de manera definitiva el Pressupost de l'ATM de l'exercici 2021.”
b. Aprovació del Pressupost 2022
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia relatiu a l’aprovació del pressupost 2022
segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau informant que l’ATM és un consorci
classificat com administració pública de la Generalitat d’acord amb les normes del SEC 95, i
conseqüentment, el seu pressupost consolida amb el Pressupost de la Generalitat de
Catalunya. Amb aquesta finalitat, el passat 29 de juny es va publicar l’Ordre ECO/142/2021,
per la qual es van dictar les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2022, norma que li és d'aplicació. Seguint l’esmentada Ordre, l’ATM va
lliurar el passat 20 d’octubre de 2021 al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digital i Territori, el Pressupost del Consorci per a l’exercici 2022.
Tot seguit, informa que l’estructura del Pressupost de l’ATM es pot dividir en tres eixos
principals. El primer eix és el dels Convenis de Finançament/Contractes Programes, que
recull els ingressos que aporten les administracions i les despeses aplicades segons els
Contractes Programes signats amb els operadors públics, així com altres contractes i
convenis signats amb els operadors privats. El segon eix és el de la Integració Tarifària,
formada pels ingressos provinents de la venda de títols integrats així com per la repercussió
que s’efectua als operadors per a sufragar les despeses de la integració tarifària. En aquest
segon eix, en la part de les despeses hi ha la distribució que realitza l’ATM als diferents
operadors de transport per la venda de títols i també les despeses que ocasiona el STI, que
en tot dos casos es factura a l’ATM i aquest ho repercuteix als operadors. I en el tercer eix hi
ha el “Pressupost Propi” de l’ATM que recull les despeses necessàries per a poder
desenvolupar les funcions pròpies del Consorci (despeses de capítol 1, 2, 4 i 6), i que es
financen amb recursos derivats de la gestió de la integració tarifària.
El Sr. Pere Torres Grau informa els membres del Consell d’Administració que per a la sessió
ordinària que els ocupa s’ha preparat un quadre explicatiu del Pressupost enviat a la
Generalitat de Catalunya el passat 20 d’octubre que resumeix els orígens i les aplicacions
que, seguint aquests tres eixos que acabem de comentar, l’ATM gestionarà el proper
exercici 2022. Així mateix entre la documentació facilitada als assistents es troba adjunt el
document enviat al Departament, amb tot el detall pressupostari del pressupost d’Ingressos i
de Despeses, les Bases d’execució del Pressupost ATM que regiran per a l’exercici 2022, i
per a la seva aprovació es presenta la plantilla de l’ATM. Tanmateix, informa que la proposta
inicial pel 2022 s’haurà d’adaptar a les aportacions finals de les Administracions, operadors i
possibles ajudes que estaran presents al llarg del 2022.
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Per seguir parlant d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula la Sra. Janet Sanz Cid per
manifestar que per a l’anualitat 2021 l’aprovació dels pressupostos de l’ATM ha estat
posterior a l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, i per tant, en
aquests darrers consta la mateixa partida que en anys anteriors, la qual resulta superior a la
previsió actual. Altrament manifesta que hi ha un clar compromís per part de l’Ajuntament de
Barcelona amb l’ATM i el transport públic, i especifica que entre els organismes públics és
dels que més diners aporta. Tot seguit posa de manifest la situació dels pressupostos
actualment previstos i l’esforç que es farà per part de tots els participants per arribar a la
xifra prevista però trasllada la necessitat de seguir avançant i millorant per tal d’arribar a les
xifres reals. En relació amb aquesta apreciació trasllada als membres del Consell
d’Administració la importància que cada organisme públic es plategi propostes de generació
d’ingressos per tal de nodrir el sistema de recursos estructurals i cobrir les necessitats
anuals dins d’un marc que tingui en compte les qüestions futures més rellevants com
l’emergència climàtica, entre d’altres. En aquest sentit manifesta que el transport públic, com
a servei públic essencial ha de créixer, i això s’ha de reflectir en uns pressupostos cada
vegada més sòlids.
A continuació pren la paraula la Sra. Laia Bonet Rull per expressar la seva conformitat amb
les paraules de la Sra. Janet Sanz Cid, i remarcar que cal treballar i disposar de la
informació amb més temps. Trasllada la necessitat de modificar la dinàmica de treball de
manera que existeixi més coordinació entre l’ATM i les administracions per tal d’aprovar uns
pressupostos definitius per part de tots els organismes sense que s’hagin de produir ajustos
d’última hora. Altrament, expressa comprendre la dificultat de comptar únicament amb una
aportació de 40 M € per part de l’AGE respecte dels 149 M € previstos, a causa de manca
de consignació pressupostària, però agraeix l’esforç per part del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (en endavant també MITMA). Apel·la a la responsabilitat de
totes les administracions, i d’acord amb les paraules expressades pel Sr. Pere Torres Grau,
manifesta la necessitat de treballar a curt i llarg termini per tal de millorar en el finançament
cap al transport públic. Seguint amb la seva intervenció proposa la possibilitat de seguir
treballant per tal d’aconseguir per al 2022 els 149 M € tot i que és conscient que en el
projecte actual no prevegi més aquesta xifra. Per concloure exposa que s’aprovaran les
xifres presentades per al pressupost del 2022 però amb el compromís per part de la resta
d’organismes de treballar amb més anticipació de cara a futur per tal que les partides
previstes encaixin amb les previsions de fora el Consell d’Administració de l’ATM.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Antoni Poveda i Zapata per tal de manifestar el seu vot
favorable al pressupost presentat per al 2022. Amb relació a aquest indica que les xifres
mostren corresponsabilitat per part de tots els agents garants d’oferir un servei bàsic i
essencial com és el transport públic. Així mateix trasllada que si no s’apuja el cost les tarifes
actuals serà responsabilitat de les administracions aportar més recursos econòmics.
Altrament manifesta la seva incertesa amb relació al fet que s’estiguin aprovant uns
pressupostos els ingressos dels quals no estiguin 100 % assegurats i compromesos, el que
pot comportar situacions incertes. Trasllada el seu coneixement sobre el sistema financer
actual en l’àmbit del transport públic i les mancances estructurals importants que actualment
l’acompanyen el que ha de motivar als agents implicats a trobar una solució com més aviat
millor. Per concloure amb la seva intervenció informa que s’està treballant per tal d’afrontar
el futur i agraeix al Sectari poder fer aquests espais de trobada i debat per posar damunt de
la taula les dificultats que apareixen i propostes de millora.
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A continuació paraula el Sr. Ricard Font i Hereu per traslladar, que d’acord amb les
intervencions d’altres membres del Consell d’Administració, el millor seria disposar d’un
pressupost amb més previsió. En aquest sentit proposa la possibilitat de portar una proposta
de futur a la pròxima sessió del Consell d’Administració prevista pel mes d’abril de 2022.
Altrament, posa l’èmfasi en la crisi pandèmica de la COVID-19 i els efectes que aquesta ha
provocat en el sistema i les incerteses que ha generat, i que molt probablement s’allargaran
a l’any 2022. Manifesta que s’ha de trobar de nou l’estabilitat amb la que es comptava l’any
2014 i que és important establir fites futures que ajudin a fer seguiment per tal que això
realment sigui així. Per últim manifesta que el 2025 ha de ser l’any en què es recuperi gran
part dels viatgers perduts, revertint l’impacte sofert.
Amb relació a les aportacions ja manifestades, pren la paraula el Sr. Isidre Gavín i Valls per
manifestar que el Secretari General ja ha convocat una reunió per treballar tot el que s’ha
comentat a la sessió, i que s’adhereix a l’indicat per part del Sr. Antoni Poveda i Zapata.
Finalment, per concloure amb aquest subpunt pren la paraula l’Hbl. Sr. Jordi Puigneró i
Ferrer per exposar que recull la petició de la Sra. Laia Bonet Rull per tal de millorar la
metodologia de treball. En aquest sentit indica que les dinàmiques pressupostàries de cada
un dels organismes que configuren el Consell d’Administració de l’ATM haurien d’anar, en la
mesura del possible, més sincronitzades per tal d’evitar ajustos i inconvenients a posterior
de la seva aprovació. A banda, pel que respecta a la política tarifaria trasllada que el seu
posicionament a favor que no s’hagi aportat una proposta d’increment tarifari tenint en
compte la situació en la que ens trobem després de la crisi pandèmica arran de la COVID-19
i la por que s’ha viscut en relació a l’ús del transport públic per part de la ciutadania.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que l’ATM és un consorci classificat com administració pública de la Generalitat
de Catalunya d’acord amb les normes del SEC 95.
Atès que en el mes d’octubre de 2021 l’ATM ha enviat a la Generalitat de Catalunya el
Pressupost de l’exercici 2022 als efectes de ser incorporat a la Llei de Pressupostos
que s’està tramitant.
Vist el document que s’acompanya en annex, que recull l’estructura pressupostària, les
bases d’execució i la plantilla de l’ATM per a l’exercici 2022.
S’ACORDA
APROVAR de manera definitiva el Pressupost de l'ATM de l'exercici 2022.”
6. PERSONAL DE L’ATM
a. Aprovació de la relació de llocs de treball ATM
Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per
exposar que s’aporta a la sessió l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’ATM. Per
posar amb antecedents als assistents del Consell d’Administració informa que amb
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anterioritat ja es va aprovar el conveni col·lectiu del qual es deriva directament la relació de
llocs de treball que s’aporta en la present sessió.
Respecte a la proposta a aprovar manifesta quees tracta d’una versió susceptible de ser
actualitzada atès que únicament identifica el personal existent.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), com a consorci per
a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, una
vegada aprovat el conveni col·lectiu del seu personal, va iniciar un procés d’elaboració
d’una Relació de Llocs de Treball (en endavant “RLT”) amb l’objectiu de
professionalitzar i adaptar, entre d’altres, les nombroses exigències introduïdes en
matèria d’organització de personal en el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (en endavant TRLEBEP) i normativa concordat.
Atès que l'article 69 del TRLEBEP estableix que la planificació dels recursos humans
en les Administracions Públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de
l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos
econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva
millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
Atès que l’article 74 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el TRLEBEP
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització
mitjançant les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars.
Atès que la RLT es conforma com l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat, incloent la totalitat dels llocs existents a l’organització, i
que mitjançant les RLT s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball.
Atès que d’acord amb l’article 9 dels Estatuts de l’ATM correspon al Consell
d’Administració de l’ATM l’aprovació del pressupost i la seva liquidació, així com els
seus comptes anuals i el seguiment periòdic d’ingressos i despeses i per tant la
consegüent aprovació de la RLT.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la Relació de Llocs de treball del consorci de l’ATM segons
documentació adjunta en annex.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM la realització dels tràmits escaients
per a la plena efectivitat de l’acord precedent.“
b. Regularització del personal interí
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Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar que d’acord amb el que es preveu en l’article 2 del RDL 14/2021 o en el
règim jurídic que finalment es determini en la normativa que s’aprovi definitivament, s’ha
d’aprovar l’oferta d’ocupació adjunta a la documentació facilitada als membres del Consell
d’Administració per tal de donar cobertura legal al procés d’estabilització del consorci de
l’ATM.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en data 8 de juliol de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret llei 14/2021, de
6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública (en endavant RDL 14/2021).
Atès que, entre altres objectius del RDL 14/2021, la primera de les actuacions
previstes de la seva reforma consisteix en l’adopció de mesures per a millorar
l’eficiència dels recursos humans reduint els alts nivells de temporalitat i flexibilitzant la
gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
Atès que per a donar compliment a l’anterior, l'article 2 del RDL 14/2021 estableix
l'ampliació dels processos d'estabilització d'ocupació temporal com a mesura
complementària immediata per pal·liar la situació existent.
En aquest sentit, d'una banda, s'autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació
pública addicional als processos d'estabilització que van regular els articles 19.u.6 de
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 i
19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2018, i s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que
inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de
llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que
estiguin previstes en les diferents administracions públiques, i estant dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.
A més afegir, el mateix RDL 14/2021 determina que, per evitar dilacions en aquests
nous processos, s'exigirà que les ofertes d'ocupació relatives a aquests processos
d'estabilització s'aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials abans del 31 de
desembre de 2021, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de
2022, havent de finalitzar els processos abans del 31 de desembre de 2024.
Altrament, els esmentats processos d’estabilització hauran de garantir el compliment
dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i pot articular
mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents administracions en el
desenvolupament d’aquests. Concretament i sense perjudici del que s’estableix en el
seu cas en la normativa pròpia de funció pública de cada administració o la normativa
específica, el sistema de selecció serà el de concurs-oposició, amb una valoració en la
fase de concurs d'un quaranta per cent de la puntuació total, en la qual es tindrà en
compte majoritàriament l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent de què
es tracti en el marc de la negociació col·lectiva establerta en l'article 37.1.c) del text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
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Atès que, sense perjudici de l’anterior, l’esmentat RDL 14/2021 es troba actualment en
fase de tramitació com a projecte de Llei i per tant pendent de possibles esmenes i
d’aprovació definitiva com a Llei per part de les Corts Generals de l’Estat.
Atès que és d’interès de l’ATM, sense perjudici de l’establert en la normativa bàsica
d’aplicació en matèria del règim del personal dels consorcis, l’assoliment i el
reconeixement legal o per part de les administracions consorciades d’un règim
d’autonomia respecte de la política dels seus recursos humans en atenció a la
singularitat de l’ATM i les funcions pròpies com autoritat territorial que requereixen de
plena autonomia per a la selecció i contractació del seu personal pel desenvolupament
de llurs activitats estatutàries presents i futures.
Atès que d’acord amb l’article 11.c) dels Estatus del Consorci, aprovats per Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017, és competència
del Director general dirigir de forma immediata el personal en servei de I'ATM,
organitzar i inspeccionar els òrgans tècnics i administratius al servei de I'ATM i exercir
la potestat disciplinària quan aquesta correspongui al Consorci.
Vist l’informe de l’Àrea de Gerència a proposta del Director general de l’ATM i adjunt
en annex, on es determina l’oferta d’ocupació relativa a la relació de llocs de treball de
personal de l’ATM ocupats de forma temporal i ininterrompudament, almenys en els
tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i que formarien part del procés
d’estabilització addicional d’aquest consorci, d’acord amb el que es preveu en l’article
2 del RDL 14/2021 o en el règim jurídic que finalment es determini en la normativa que
s’aprovi definitivament.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR l’oferta d’ocupació adjunta en annex relativa a la relació de llocs
de treball de personal de l’ATM i que formarien part del procés d’estabilització
addicional d’aquest consorci, d’acord amb el que es preveu en l’article 2 del RDL
14/2021 o en el règim jurídic que finalment es determini en la normativa que s’aprovi
definitivament.
Segon.- CONDICIONAR l’acord precedent a l’assoliment per part del consorci de
l’ATM del reconeixement legal o per part de les administracions consorciades d’un
règim d’autonomia respecte de la política dels seus recursos humans en atenció a la
singularitat de l’ATM i les funcions que li són pròpies com autoritat territorial que
requereixen de plena autonomia per a la selecció i contractació del seu personal pel
desenvolupament de llurs activitats estatutàries presents i futures.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM i els seus serveis tècnics, en els
termes previstos en els acords precedents, la incoació de les respectives
convocatòries d’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el que es preveu en el RDL
14/2021 o en el règim jurídic que finalment es determini en la normativa que s’aprovi
definitivament.
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Tercer.- PUBLICAR aquest acord i annex en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya abans del 31 de desembre de 2021 als efectes legals escaients.”
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DIVERSOS NOMS D’ESTACIONS DE
FERROCARRIL DEL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE
BARCELONA (SIMMB)
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per informar sobre les propostes de modificació de diversos noms d’estacions
d’FGC.
Al respecte exposa que, a partir d’un estudi sobre la senyalització a les estacions
ferroviàries i la seva nomenclatura a l’àmbit del STI elaborat per la PTP, es van detectar
noms d’estació que convenia modificar per millorar la comprensió de la xarxa. La
comissió de nomenclatura va revisar les propostes d’estudi i, alhora, va rebre algunes
altres modificacions per part de l’ajuntament de Barcelona que també s’han tingut en
consideració a l’hora de determinar els noms definitius. Un cop s’ha obtingut l’informe
tècnic de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ha compartit aquestes propostes amb els
ajuntaments afectats i s’ha obtingut la seva conformitat. D’altra banda, FGC ha sol·licitat
a l’ATM que se li confirmin els noms definitius de les seves estacions per motius
operatius.
Per tot l’exposat, la comissió ha considerat oportú elevar la proposta de canvis acordats
al Consell d’Administració per a la seva aprovació.
Entre les propostes a aprovar s’ha optat per unificar noms d’estacions d’enllaç entre
FMC, FGC i Renfe, que fins al moment comptaven amb noms diferents, i que ara passen
a dir-se de la mateixa manera com Fabra i Puig (antigament Fabra i Puig per FMC i Sant
Andreu Arenal per a Renfe), Sant Andreu (antigament Sant Andreu per FMC i Sant
Andreu Comtal per a Renfe), El Clot (antigament Clot Aragó per Renfe i Clot per FMC),
Terrassa Estació del Nord (antigament Terrassa Estació del Nord per FMC i Terrassa per
Renfe), Martorell Central (antigament Martorell Central per FGC i Martorell per Renfe) o
Torre Baró – Vallbona (antigament Torre Baró – Vallbona per a FMB i Torre Baró per
Renfe).
Altrament, s’han diferenciat noms d’estacions ubicades a llocs diferents que actualment
tenien noms iguals com Bellvitge Rambla Marina per a FMB i Bellvitge per a Renfe, Rubí
Centre per a FGC i Rubí Can Vallhonrat per a Renfe, Sant Cugat Centre per a FGC i
Sant Cugat del Vallès per a Renfe i Santa Perpètua de la Mogoda La Florida per a FGC i
Santa Perètua de Mogoda per a Renfe.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent
acord:
“Atès que l’ATM va realitzar juntament amb La PTP, durant els anys 2015 i 2016, els
treballs: Avaluació i propostes de senyalització de les estacions del sistema ferroviari
integrat a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, per tal de determinar si
existien barreres informatives dins del Sistema Tarifari Integrat i fer propostes per tal
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de millorar la senyalització a les estacions ferroviàries, en el marc del Pla Director de
Mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona.
Atès que a la Comissió de Nomenclatura de l’ATM, reunida en sessió de 25 de
novembre de 2020, es van acordar els noms definitius a proposar, que consten a les
taules següents i, a la vegada, es va acordar traslladar als ajuntaments que tenien una
o varies estacions la proposta de modificació de nom, per tal d’obtenir la seva
validació.

Propostes aprovades per la
Comissió de Nomenclatura i
validades pels ajuntaments

Noms actuals

xarxa
ferroviària

Bellvitge Rambla Marina

FMB

Bellvitge | Gornal

Renfe |
ADIF

Rubí Centre

FGC

Rubí Can Vallhonrat

Renfe |
ADIF

Sant Cugat

Sant Cugat Centre

FGC

Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat Coll Favà

Renfe |
ADIF

Bellvitge

Rubí

Propostes aprovades per la
Comissió de Nomenclatura i
validades pels ajuntaments

Noms actuals

Sant Andreu Arenal

Fabra i Puig

Fabra i Puig

xarxa
ferroviària
Rodalies |
ADIF
FMB

Sant Andreu Comtal

Sant Andreu

Sant Andreu

Rodalies |
ADIF
FMB

Clot - Aragó

El Clot

Clot
Terrassa
Terrassa Estació del
Nord
Martorell

Terrassa Estació del Nord

Rodalies |
ADIF
FMB
Rodalies |
ADIF
FGC

Martorell Central

Martorell Central

Rodalies |
ADIF
FGC
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Torre Baró

Torre Baró | Vallbona

Torre Baró | Vallbona

Rodalies |
ADIF
FMB

Atès que la Comissió de Nomenclatura de l’ATM, reunida en sessió de data de 25 de
novembre de 2020, va acordar que l’estació actual de la línia R3 que té el nom de
Santa Perpètua de Mogoda, es digui: Santa Perpètua de Mogoda La Florida, tot
mantenint el nom de la nova estació de la línia R8 acordat en Consell d’Administració
de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 21 d’abril de 2021, com a Santa Perpètua
de Mogoda Riera de Caldes.
Atès que els municipis afectats per la modificació dels noms de les estacions han
donat la seva conformitat als noms proposats.
Atès que per altre banda, la Comissió de Nomenclatura de l’ATM ha rebut per part de
l’ajuntament de Barcelona les propostes de modificació de nom per a les estacions
següents:
-

Per part del Govern del Districte de Nou Barris (Consell Plenari de 13 de març de
2018), la petició de canvi de nom de l’estació de metro de la línia 4 denominada
Llucmajor, per: Llucmajor | República per adequar-la a la nova toponímia de la zona.

-

Per part del Districte Vell de l’ajuntament, en data 6 de juny de 2020, en el marc de les
mesures proposades dins del Pla de Mobilitat de Ciutat Vella (PMDCV 2018-2024) de
canvi de nom de l’estació de metro de la línia 2 denominada Drassanes, per: La
Rambla | Drassanes per adequar-la al que es determinava en el PMDCV.

-

Per part de la Presidenta del Districte d’Horta, en data 18 de febrer de 2020, una
petició del Consell del Barri de Sant Genís en el qual es sol·licitava el canvi de nom de
l’actual estació de metro de les línies 2 i 5, denominada Vall
d’Hebron per Vall d’Hebron | Sant Genís, per tal d’incorporar al nom de l’estació el nom
del barri, al·legant que era una petició reiterada expressada per les veïnes i els veïns i
deixant palès que tenia el suport també del Districte d’Horta.
Atès que l’Institut d’Estudis Catalans ha emès informe per a cadascuna de les
propostes de modificació del nom d’estació validant, per a totes elles, la seva
adequació lingüística i formal.
Atès que la comissió de nomenclatura ha proposat elevar aquesta modificació de
noms d’estacions al consell d’Administració de l’ATM per a la seva aprovació i vist
l’informe tècnic adjunt a aquesta proposta elaborat pel servei de mobilitat de l’ATM.
S’ACORDA
Primer.- APROVAR els canvis de denominació de les estacions:
Nom actual

Proposta

xarxa
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Sant Andreu Arenal*

Fabra i Puig*

Sant Andreu Comtal*

Sant Andreu*

Clot – Aragó*

El Clot*

Clot

El Clot

Rodalies |
ADIF
Rodalies |
ADIF
Rodalies |
ADIF
FMB
Rodalies |
ADIF
Rodalies |
ADIF
Rodalies |
ADIF

Terrassa

Terrassa Estació Nord

Martorell

Martorell Central

Torre Baró*

Torre Baró | Vallbona*

Bellvitge

Bellvitge Rambla Marina

FMB

Bellvitge

Bellvitge | Gornal

Rodalies |
ADIF

Rubí

Rubí Centre

FGC

Rubí

Rubí Can Vallhonrat

Rodalies |
ADIF

Sant Cugat

Sant Cugat Centre

FGC

Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat Coll Favà

Santa Perpètua de
Mogoda

Santa Perpètua de Mogoda La
Florida

Rodalies |
ADIF
Rodalies |
ADIF

Drassanes

La Rambla | Drassanes

FMB

Vall d’Hebron

Vall d’Hebron | Sant Genís

FMB

Llucmajor

Llucmajor | República

FMB

*Les estacions de la xarxa: RENFE | ADIF, que estan al terme de Barcelona tenen la
nomenclatura interna per a l’operador amb el nom (Barcelona) davant del nom de les
estacions. Exemple: Actualment l’estació es diu: (Barcelona) Sant Andreu Arenal i la
proposta és: (Barcelona) Fabra i Puig. Les persones usuàries, tot i així, no són
coneixedores d’aquest fet.
Segon.- COMUNICAR aquest acord als ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de
Llobregat, Martorell, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i
Terrassa, als membres de la Comissió de Nomenclatura, a l’ADIF i als operadors
ferroviaris afectats.”

8. ALTRES ASSUMPTES
a. Ampliació del procediment d’habilitació per a la distribució de títols integrats
de transport amb banda magnètica en les xarxes no gestionades
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Per parlar d’aquest subpunt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per
informar fins el dia d’avui no s’ha produït l’extinció del bitllet magnètic pel que es vol ampliar
el sistema per sol·licitar habilitació per a la distribució de títols integrats de transport de
l’ATM amb banda magnètica en les xarxes no gestionades directament pel sistema de
transport, amb l’expectativa de que en el 2023 ja no es faci ús d’aquests tipus de bitllets.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant
ATM), celebrat en sessió de data 3 d’abril de 2012, va acordar entre altres aspectes,
iniciar els tràmits per a la contractació dels serveis per a l’adquisició,
l’emmagatzematge, la comercialització i la distribució dels títols integrats ATM a tot
l’àmbit del sistema tarifari integrat, i va autoritzar al Director general per a procedir a
l’esmentada contractació.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, en sessió de data 14 de març de 2013, va
autoritzar al Director general a dur a terme l’habilitació per a la distribució dels títols de
transport ATM en els termes i condicions establerts, deixant sense efecte l’acord del
Consell d’Administració de data 3 d’abril de 2012, en allò referent a la contractació.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, celebrat en sessió de data 15 de maig
de 2013, va ratificar l’acord adoptat del Comitè Executiu en sessió de data 14 de març
de 2013 relatiu a l’habilitació per a la distribució dels títols de transport ATM.
Atès que mitjançant resolució del Director general de l’ATM de data 15 de març de
2013 (DOGC 6341 de 22 de març de 2013) es va crear el sistema d’habilitació per a la
distribució de títols integrats de transport de l’ATM amb banda magnètica en les xarxes
no gestionades directament pel sistema de transport.
Atès que en data 11 d’octubre de 2016 el Director general de l’ATM va resoldre
ampliar el sistema per sol·licitar l’habilitació per a la distribució de títols integrats de
transport de l’ATM amb banda magnètica fins a data 31 de desembre de 2019.
Atès que en data 12 de novembre de 2019 el Director general de l’ATM va resoldre
ampliar el sistema per sol·licitar l’habilitació per a la distribució de títols integrats de
transport de l’ATM amb banda magnètica en les xarxes no gestionades directament
pel sistema de transport fins a data 31 de desembre de 2021.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, en sessió de data 24 de novembre de 2021,
va aprovar l’ampliació del sistema per sol·licitar l’habilitació per a la distribució de títols
integrats de transport de l’ATM amb banda magnètica en les xarxes no gestionades
directament pel sistema de transport fins a data 31 de desembre de 2023. Així mateix,
va delegar en el Director general de l’ATM la realització de les actuacions escaients
per a l’efectivitat de l’acord esmentat.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
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Primer.- RATIFICAR les ampliacions del sistema per sol·licitar l’habilitació per a la
distribució de títols integrats de transport de l’ATM amb banda magnètica en les xarxes
no gestionades directament pel sistema de transport dutes a terme i formalitzades fins
a data d’avui.
Segon.- APROVAR l’ampliació del sistema per sol·licitar l’habilitació per a la distribució
de títols integrats de transport de l’ATM amb banda magnètica en les xarxes no
gestionades directament pel sistema de transport fins a data 31 de desembre de 2023.
Tercer.- DELEGAR en el Director general de l’ATM la realització de les actuacions que
resultin escaients per a l’efectivitat de l’acord precedent.”
b. Recurs d’alçada contra la resolució d’anul·lació d’un títol de transport T-16
Respecte a aquest subpunt de l’ordre del dia, el Director general de l’ATM exposa als
assistents la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en data 1 de maig de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Allegra
Bruna Gamarra Quintana 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 5 de d’agost 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 11 d’octubre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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.
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S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel legal representant de la menor
Allegra Bruna Gamarra Quintana 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.”
“Atès que en data 8 de juliol de 2021 la targeta T-16 pertanyent al menor Anthony
Miller Escobar Armero 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 9 de novembre 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 30 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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
Anthony Miller Escobar Armero contra la resolució d’anul·lació del títol de transport T16 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.”
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“Atès que en data 2 de juny de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Ariadna
Baena Riera 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 25 d’octubre 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 10 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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 de la menor
Ariadna Baena Riera 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.”
“Atès que en data 8 de febrer de 2017 la targeta T-16 pertanyent al menor Ayman
Gourari Cheggour 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 9 de novembre 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.
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Atès que en data 25 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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
Ayman Gourari Cheggour 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.”
“Atès que en data 18 de maig de 2021 la targeta T-16 pertanyent al menor Héctor
Hernández El Khattouti 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 5 d’agost de 2021 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 T-16.
Atès que en data 28 d’octubre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, el recurs
d’alçada interposat pel legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació del 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:
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“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
Héctor Hernández El Khattouti contra la resolució d’anul·lació del títol de transport T16 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.”
“Atès que en data 1 d’abril de 2021 la targeta T-16 pertanyent al menor Jeremy Rueda
Rodríguez 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 6 d’agost de 2021 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 T-16.
Atès que en data 16 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, el
recurs d’alçada interposat pel legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació del 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.
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S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel legal representant del menor
Jeremy Rueda Rodríguez 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.”
“Atès que en data 14 d’abril de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Keily
Elizabeth Villavicencio Cevallos 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 23 de juny 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 19 d’agost de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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 de la menor
Keily Elizabeth Villavicencio Cevallos 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.”
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“Atès que en data 9 de juliol de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Lea Tovar
Cazals 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 9 de novembre 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 23 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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 de la menor
Lea Tovar Cazals 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.”
“Atès que en data 10 de maig de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Marina
Garcia Garcia 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 6 d’agost de 2021 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 T-16.
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Atès que en data 20 d’octubre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, el recurs
d’alçada interposat pel legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació del 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 de la menor
Marina Garcia Garcia 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.”
“Atès que en data 20 de setembre de 2021 la targeta T-16 pertanyent al menor
Matthew Kouta Mendoza Kaneishi 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 29 d’octubre 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 16 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, recurs
d’alçada interposat pel 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.
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:

Consell Administració 2021/4
22 de desembre de 2021

Doc.original signat per:
MÓNICA FLORES SÁNCHEZ
05/04/2022,
Jordi Puigneró i Ferrer
07/04/2022

54

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 07/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
07/04/2022 15:33:22

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB*
05RAXURFAYJ93P452OWNKVQVBPVA8VPB

Pàgina 54 de 58

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

“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
Matthew Kouta Mendoza Kaneishi 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.”
“Atès que en data 14 de juny de 2021 la targeta T-16 pertanyent a la menor Natalia
García Cazorla 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, el legal representant del menor
va presentar les preceptives al·legacions.
Atès que en data 6 d’agost de 2021 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 T-16.
Atès que en data 22 de novembre de 2021 va tenir entrada en aquest consorci, el
recurs d’alçada interposat pel legal representant de l’esmentat menor contra l’anterior
resolució d’anul·lació del 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.
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S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat pel legal representant de la menor
Natalia García Cazorla 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.”
c. Ratificació convenis subscrits pel Director general
Respecte a aquest subpunt de l’ordre del dia, el Director general de l’ATM 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 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 6 d’octubre 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 6 d’octubre de 2021, que seguidament referenciem:
Addenda al 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
Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Alt Penedès, el
Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès,
Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d’Anoia,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat Territorial de Mobilitat del
Camp de Tarragona, per constituir la Taula de Mobilitat del Penedès
Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, els ajuntaments de Berga, Manresa, Vic,
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Moià i Solsona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per constituir la
Taula de Mobilitat de la Catalunya Central
Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità, Transports de
Barcelona, SA, i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA per a la implantació del
pagament del bitllet senzill de bus amb targeta bancària”
d. Ratificació convenis subscrits d’Integració Tarifària
Respecte a aquest subpunt de l’ordre del dia, el Director general de l’ATM 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 de novembre 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
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 6
d’octubre de 2021, que seguidament referenciem:
Setè conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport, Metropolità i l’Associació
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per a l’any 2021
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat per a la compensació de
l’increment d’expedicions del servei de reforç (e8) Barcelona-Corbera de Llobregat
d’Autocorb, SA”
e. Ratificació licitacions
Respecte a aquest subpunt de l’ordre del dia, el Director general de l’ATM 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 6 de d’octubre
de 2021, va ratificar els procediments de contractació realitzats a l’ATM fins a la data.
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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 6
d’octubre 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 6 de d’octubre de 2021.”
Finalment i per concloure aquesta sessió, el President del Consell d’Administració agraeix
tota la feina realitzada per tal aconseguir presentar les propostes d’acord que s’han plantejat
en aquesta darrera sessió anual del Consell d’Administració de l’ATM i transmet el desig que
aviat puguin tornar-se a realitzar les sessions amb presencial.

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 15:00 hores.

El president

La secretaria

Signat electrònicament
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