CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

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

Número sessió:

2021/3

Caràcter:

Ordinària

Data:

6 d’octubre de 2021

Hora:

12:00 hores

Lloc:

ATM

Assistents:

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Il·lm. 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
Sra. Marta Subirà i Roca
Sr. Josep Solà Font
Sr. Jordi Miquel Sendra i Vellvè
Sra. Laia Bonet Rull
Sra. Sara Berbel Sánchez
Sr. Antonio Balmón Arévalo
Sra. Candela López Tagliafico
Sra. Aurora Carbonell i Abella
Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou, Secretari
Sr. Pere Torres Grau

També hi ha assistit:
Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga
Sra. Marta Santamaria Mosquera

Excusen la seva assistència:
Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, qui delega el seu vot en l’Hble. Sr.
Ricard Font i Hereu
Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla, qui delega el seu vot en l’Hble. Sr. Jordi
Puigneró i Ferrer
Sr. Manuel Valdés López, qui delega el seu vot en la Il·lma. Sra. Janet
Sanz Cid
Sr. Jaime Moreno García-Cano qui designa com a suplent a la Sra.
Marta Santamaria Mosquera
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Sr. Carlos Prieto Gómez qui designa com a suplent a la Sra. Marta
Santamaria Mosquera
La Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid com a Vicepresidenta Primera del Consell d’Administració de
l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de
transport públic de l’àrea de Barcelona (en endavant ATM), dona per oberta aquesta sessió
segons es preveu all punt 3.4 del Reglament de règim interior de l’ATM, així com, en virtut
de l'esmentat precepte, determina que el seu funcionament serà per videoconferència o per
qualsevol altre suport digital, així com per a l'adopció dels respectius acords s'estarà als
mateixos termes i efectes del previst en l'article 6 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries i es
comença a deliberar sobre els punts de l’ordre del dia previstos.
A continuació pren la paraula el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou com a Secretari del
Consell d’Administració per informar que el Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvè va participar en el
Consell d'Administració de l’ATM de data 14 de juliol de 2021, en la seva condició de
Director General de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat
de Catalunya, però la seva delegació com a representant de la Generalitat de Catalunya en
el Consell d’Administració de l’ATM es va formalitzar per un Acord de Govern de data
posterior. Malgrat això, el Sr. Secretari deixa constància que el vot del Sr. Jordi Miquel
Sendra Vallvè no va tenir conseqüència en les majories necessàries per a l'adopció
d'acords.
Tot seguit informa que l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer ha comunicat la impossibilitat
d’assistir al present Consell d’Administració i ha delegat el seu vot a favor de l’Hble. Sr.
Ricard Font i Hereu d’acord amb l’establert a l’article 13 apartat 2n dels Estatuts de l’ATM i
l’article 3 aparat 5é del Reglament de Règim Intern de l’ATM. Així mateix, el Sr. Álvaro
Ramírez Salvador-Bou exposa als membres del Consell d’Administració que, d’acord amb
l’establert a l’article 16 apartat 3er de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els casos d’absència, de
vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la
presidència ha de ser substituïda per la persona que ocupa la vicepresidència, segons
l’ordre de nomenament, i en el seu defecte, si no hi ha assignada cap vicepresidència, pel
vocal o la vocal de més antiguitat, i si dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més
edat. En la present sessió, com a substitució al President en la sessió ordinària del Consell
d’Administració als efectes legals escaients pren la presidència la Vicepresidenta la Il·lm
Sra. Janet Sanz Cid.
Altrament, al respecte de la resta de no assistents, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou
informa que el Sr. Marc Sanglàs i Alcantarilla delega el seu vot en l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i
Ferrer, el Sr. Manel Valdès delega el seu vot en la l·lma. Sra. Janet Sanz Cid; el Sr. Manuel
Valdés López delega el seu vot en la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid; el Sr. Jaime Moreno
García-Cano delega el seu vot en la Sra. Marta Santamaria Mosquera; i el Sr. Carlos Prieto
Gómez delega el seu vot en la Sra. Marta Santamaria Mosquera.
Finalment exposa que durant la present sessió ordinària del Consell d’Administració el Sr.
Antonio Balmón Arévalo ha comunicat que tot i la seva assistència delega el seu vot en
l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda i Zapata.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària 2020/2 de 14 de juliol de 2021.

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia la ll·lma. Sra. Janet Sanz Cid, com a Presidenta
del Consell d’Administració cedeix la paraula al Sr. Pere Torres Grau, qui informa als
membres del Consell d’Administració que un element important a tindre en consideració per
als pròxims mesos és el pla de legislatura del Govern de la Generalitat de Catalunya, i més
concretament, les convocatòries públiques d’ajuda adreçades al transport amb l’objectiu de
fomentar la mobilitat en l’àmbit local, les quals poden suposar una aportació extra al sistema
financer per cobrir necessitats derivades del servei.
a. Nomenament membres del Consell d’Administració de l’ATM
Per parlar d’aquest subpunt segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau per manifestar
que la Sra. Laia Bonet Rull s’incorpora com a vocal al Consell d’Administració en
representació de l’Ajuntament de Barcelona i en substitució de la Sra. Maria Rosa Alarcon
Montañes.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Vist el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona S1/D/2021-675 de data 30 de
setembre de 2021 mitjançant el qual es designa el nou membre representant al
Consell d’Administració de l’ATM:
-

La senyora Laia Bonet Rull que exercirà el càrrec de vocal del Consell
d’Administració del Consorci en substitució de la senyora Maria Rosa Alarcon
Montañes.

Per tot l’anterior,
S’ACORDA
RESTAR ASSABENTAT de la designació del nou membre representant de
l’Ajuntament de Barcelona al Consell d’Administració d’aquest consorci, tal com s’ha
transcrit a la part expositiva d’aquesta proposta.”
3. NOMENAMENT MEMBRE DEL COMITÈ EXECUTIU DE L’ATM
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau
per informar que el Sr. Javier Flores i Garcia ha estat proposat com a vocal representant de
l’administració de la Generalitat de Catalunya en el Comitè Executiu de l’ATM, en substitució
del Sr. David Saldoni de Tena, proposta que ha de ser aprovada pel Consell d’Administració
de l’ATM.
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D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que d’acord amb l’article 9.h) dels Estatuts del Consorci de l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM) aprovats pel Decret 48/1997,
de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig,
288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig i per Acord de govern de data 21 de
febrer de 2017, és competència del Consell d’Administració de l’ATM designar els
membres del Comitè Executiu de l’ATM.
Atès que com és habitual els representants de la Generalitat de Catalunya al Comitè
Executiu són els membres associats al mateix departament al qual està adscrit el
Consorci, és voluntat dels membres assistents en el Consell d'Administració de l'ATM
designar:
El senyor Javier Flores i Garcia, com a vocal en representació de
l’administració de la Generalitat de Catalunya en el Comitè Executiu de l’ATM en
substitució del senyor David Saldoni de Tena.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
DESIGNAR al senyor Javier Flores i Garcia, com a membre representant de la
Generalitat de Catalunya al Comitè Executiu de l’ATM en substitució del senyor David
Saldoni de Tena.”

4. SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
a. Seguiment Sistema Tarifari Integrat agost 2021
b. Seguiment demanda agost 2021
c. Transmet Xifres 1r semestre 2021
Per parlar d’aquest punt 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 les vendes mensuals i
acumulades de títols integrats entre l’any 2019 i 2021.
Per tal de mostrar l’evolució en el mes d’agost exposa, d’acord amb la presentació facilitada
als membres del Consell d’Administració, que la recaptació en el 2021 ha estat
concretament de 214.057.172,70 €, xifra lleugerament superior respecte la recaptació del
mes d’agost de 2020 situada en 193.631.515 €, però encara per sota de la xifra recaptada
en el 2019, quan l’import per vendes acumulades en el mes d’agost va ser de
355.065.319,43 €.
Parlant en termes anuals absoluts manifesta que de l’any 2020 al 2021 s’ha registrat un
augment de vendes d’un total de 10,55 %, el que es tradueix en 20.425.657,20 €, però de
l’any 2019 al 2021 s’ha experimentat una caiguda total de les vendes del 39,71%, el que es
tradueix en 141.008.146,73 €.
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Entrant més en el detall de l’evolució de les vendes mensuals dels anys 2019, 2020 i 2021
el Sr. Pere Torres Grau informa que al llarg de l’any 2021, del mes de gener al mes d’agost
s’ha mostrat una evolució continuada amb un petit desens en els mesos de juliol i agost que
també s’aprecia en les anualitats 2020 i 2019. Així mateix les xifres obtingudes tant de
vendes com de recaptació demostren una millora evolutiva respecte les del 2020 a partir del
mes de març de 2021.
Pel que fa a les vendes acumulades anuals, la gràfica adjunta a la presentació facilitada als
membres del Consell d’Administració reflecteix, igual que l’evolució de la recaptació
econòmica, una millora al llarg del 2021, sobretot a partir del mes de maig-juny quan els
resultats avancen i recuperen la caiguda soferta en els últims mesos del 2020, moment en
que les xifres deixen d’assimilar-se als resultats obtinguts al llarg del 2019. Així doncs, el Sr.
Pere Torres Grau destaca, tal com ha fet constar en els resultats absoluts, que tot i la
recuperació que s’està experimentant, els resultats encara es mantenen a certa distància del
nombre de vendes acumulades l’anualitat del 2019, pel que queda marge de recuperació
pendent.
Amb relació a la recaptació per títols i zones el Sr. Pere Torres Grau manifesta que es
comença a observar, d’acord amb els resultats obtinguts l’impacte del canvi tarifari, i que els
títols multiviatge guanyen usuaris també entre aquelles persones que no utilitzen el transport
públic de forma diària o habitual però si de tant en tant. A continuació exposa a mode de
resum algunes xifres acumulades pel mes d’agost, les quals reflecteixen que títol T-10/ Tcasual es manté com l’opció més comprada acumulant un 55,93% de les vendes, xifra molt
similar al 2020 amb un 53,23% però per sota del 64,85% del 2019. Així mateix augmenten
les vendes de la T-familiar present als sistema tarifari des del 2020, passant d’un 1,31 % en
el primer any a un 3,16 al 2021. Altrament, es mantenen les xifres de venda respecte del
2020 de les T-Família Monoparental/Nombrosa i la T-Mes o T-usual bonificada per a
persones aturades, les quals representen un 2,90% i un 0,32% respectivament. Al contrari
disminueixen, tot i que poc significativament, les xifres de venda de la T-Jove, la T-Mes o Tusual i la T-70/30 o T-grup que passen d’un 8,21% a un 6,59%, d’un 33,66% a un 30,66% i
d’un 0,25% a un 0,17% respectivament.
Observant les xifres anteriorment mencionades, en termes anuals de recaptació per títols al
llarg del 2021 el Sr. Pere Torres Grau informa que els títols multiviatges fins a la data
representen 59,27% del total del recaptat de títols, els abonaments un 31,25%, la T-jove un
6,59%, i la T-Familiar Monoparental/ Família nombrosa un 2,90%.
Altrament, observant les xifres anteriorment mencionades, en termes anuals de recaptació
per zones el Sr. Pere Torres Grau informa que els títols d’una zona són els més que més
recaptació aporten amb un 80,39%, seguits dels títols de 2 zones amb un 7,71%, dels de
tres zones amb un 6,47% i de 4 a 6 zones amb un 4,42%, xifres molt similars a les
obtingudes al llarg de les anualitats 2019 i 2020.
Pel que fa a les validacions de títols integrats informa que hi ha hagut un increment del 2020
al 2021 respecte de la T-10 o T-casual del 16,39 %, la T-50/T-30 i la T-Trimestre ha deixat
d’existir, la T-70/30 ha augmentat un 62,65%, la T-mes/ usual ha augmentat un 16,28%, la
T-jove ha augmentat un 6,44, la T-16 ha augmentat un 73,74 % i la T-mes/usual bonificada
ha augmentat un 102,29%.
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Així mateix respecte l’acumulat pel mes d’agost s’observa un augment de la T-familiar del
0,70% al 1,64%, un augment de la T-mes/usual del 15,31% al 34,94%, un augment de la T16 del 5,67% al 8,77% i un descens de la T-jove del 8,43% al 7,77% de la T-10/usual del
40,85 % al 39,18%. Pel que fa la resta de títols les xifres s’han mantingut.
Observant les xifres anteriorment mencionades, en termes anuals de validacions per títols al
llarg del 2021 el Sr. Pere Torres Grau informa que els títols multiviatges fins a la data han
representat un 41,13% del total de títols, els abonaments un 37,80%, la T-jove un 7,77%, la
T-16 un 8,77% i la T-Familiar Monoparental/ Família nombrosa un 4,52%.
Altrament en termes anuals de validacions per zones informa que els títols d’una zona han
representat el 87,74 % de les validacions, els títols de 2 zones el 5,78%, els títols de 3 zones
el 3,81% i els títols de 4 a 6 zones el 2,67%, xifres que es mantenen des del 2019, amb
matisos molt ínfims.
Tot seguit, el Sr. Pere Torres Grau parla de les validacions totals del sistema i la seva
evolució anual segons títols dels sistema. Al respecte exposa que els títols multiviatge
representen el 31,72%, xifra que es manté respecte del 2020 i que va caure respecte del
2019 on representava un 46,59 %. Al contrari respecte del 2019 augmenten els abonaments
d’un 14% a un 27,57%, es mantenen les xifres dels títols socials al voltant d’un 17,82% així
com els títols socials d’una corona al voltant del 12,16% i els títols propis amb un
percentatge del 10,73%.
Continua la seva explicació informant del seguiment de la demanda d’agost, i concretament
parlant, dels totals del sistema segons operadors. En primer lloc, destaca la caiguda soferta
en els viatges respecte del mes d’agost de 2019 on les xifres oscil·laven en un volum de
demanda del 60% al 65%, respecte a les de l’agost de 2020, en un 35,019% i les del 2021
amb un 46,58%. Així mateix exposa la recuperació del 2020 al 2021 amb un percentatge de
33%, respecte la caiguda acumulada del 2019 al 2021 amb un valor absolut del 27%. Així
mateix exposa les dades dels diferents operadors entre ells Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (en endavant FGC), on la caiguda en termes absoluts, del 2019 al 2020 ha estat
de 28,40 %, de Metro amb una caiguda del 21,41%, de Rodalies amb una caiguda del
28,78% de Tramvia amb una caiguda del 30,19%, dels Autobusos DGTM amb una caiguda
del 25,96% i Autobusos urbans amb una caiguda del 28,71%.
Tot seguit exposa el total del sistema acumulat d’agost dels diferents operadors i manifesta
que les xifres en termes generals, respecte l’acumulat del 2019 segueixen sent negatives en
tots els casos però respecte a l’any 2020 mostren una lleugera recuperació entre el 16,87% i
el 26,04 %, sent el Metro el mitja de transport amb l’augment de viatgers més reduït i els
Autobusos urbans amb la recuperació més notòria.
Pel que fa al total del sistema de seguiment mensual indica que hi ha hagut una evolució
progressiva al llarg del 2021 passant d’un 43,62 % en el mes de gener a un 46,57% en el
mes d’agost, i arribant a un 60,64% en el mes de maig. Al respecte exposa que tant al mes
d’agost del 2020 i del 2019 s’observa una caiguda dels viatges respecte de les xifres
obtingudes en els mesos anteriors. Pel que fa als termes absoluts destaca la recuperació del
2020 al 2021 a partir del mes de març amb un 31,97%, arribant a un 691,28% en el mes
d’abril i a un 277,37% en el mes de maig. Finalment, els totals resulten un volum de viatges
de 434,71 milions de viatgers al llarg del 2021 respecte els 362,42 l’anualitat del 2020 i els
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695,02 en l’anualitat 2019 i un augment en termes absoluts del 2020 al 2021 del 19,95% i
una caiguda del 2019 al 2021 del 37,45%.
Continua la seva exposició informant que el total del sistema d’evolucions anuals per
operadors del 2008 al 2021 al mes de maig ha suposat un augment respecte del 2020 al
2021, passant del 245,9 milions a 265 milions, però amb una caiguda important respecte les
xifres del 2008 que es situaven en 402 milions.
Específicament, respecte a l’evolució dels operadors en l’acumulat del mes d’agost comenta
que hi ha hagut una caiguda de l’evolució anual del sistema tot i que s’observa una millora
del 2021 al 2020. Altrament, indica que l’any 2020 la demanda era del 60-65% i que en els
moments actuals les dades indiquen que la demanda que és, a de 30 de setembre de 2021
per a FGC del 79%, per a metro del 77%, per rodalies del 70%, per tram del 80% i dels
autobuses de mobilitat del 78,12%, entre altres.
Per finalitzar amb aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Pere Torres Grau exposa als membres
del Consell d’Administració l’evolució de la demanda del transport públic i la taxa anual
mòbil. Al respecte destaca que l’any 2019 va ser l’any amb una màxima històrica de
1.060,92 milions de viatgers, que a principis de l’any 2021 es va viure la màxima caiguda
històrica amb 477,32 milions de viatgers però que actualment ens trobem en una fase
recuperació amb 639,93 milions de viatgers pel que el mes de setembre es mostra
favorable.

5. MODIFICACIÓ ESTATUTS PER CANVI DE SEU SOCIAL ATM
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau
per informar el Consell d’Administració que s’han d’actualitzar els estatuts de l’ATM fent
constar la nova seu social, concretament ubicada a Carrer Balmes número 49, sisena
planta, Barcelona (08007), i que en cas d’acord la modificació ha de ser elevada a les
administracions consorciades per tal que els seus òrgans de govern ho ratifiquin.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en sessió del Comitè Executiu de l’Autoritat del Transport Metropolità (en
endavant ATM) de data 5 de desembre de 2017 es va encarregar al Director general
de l’ATM iniciar els treballs de recerca d’una nova seu per a tots els treballadors de
l’ATM, seguint els processos de contractació que siguin d’aplicació, en concret la Llei
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2020,
va acordar restar assabentat de la proposta d’adjudicació de la contractació
patrimonial del “Concurs públic per a l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona” sota número d’expedient C-7/2020,
així com de la previsió de formalització de la preceptiva resolució d’adjudicació de
l’esmentat procediment de contractació patrimonial; també, va acordar restar
assabentat de la proposta de canvi de la seu social de l’ATM i elevar els acords
precedents al Consell d’Administració de l’ATM per a la seva aprovació.
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Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, en sessió ordinària de data 29 de juliol
de 2020, va acordar:
“Primer.- APROVAR la proposta i resolució d’adjudicació –adjuntes en annex- de
la contractació patrimonial del “Concurs públic per a l'arrendament d'un local per
ubicar-hi la seu de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona” sota
número d’expedient C-7/2020.
Segon.- APROVAR la proposta de canvi de la seu social de l’ATM en els termes
previstos en la part expositiva d’aquesta proposta, i que es farà efectiva en la
data que determini el Director general de l’ATM i una vegada s'hagi produït el
trasllat complet i definitiu dels mitjans humans i materials del consorci al nou
emplaçament.
Tercer.- FACULTAR al Director general de l’ATM per a la formalització del
preceptiu contracte d’arrendament d’acord amb el previst en l’expedient de
contractació patrimonial sota número d’expedient C-7/2020.”
Atès que, en compliment de l’anterior, en data 6 d’octubre de 2020 aquesta
administració va procedir a la formalització del preceptiu contracte patrimonial per a
ubicar la nova seu social de l’ATM.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 21
d’abril de 2021, va restar assabentat en relació amb els tràmits realitzats i a la previsió
temporal de trasllat i canvi de seu social d’aquest consorci.
Atès que en data 1 de setembre de 2021 el Director general de l’ATM va resoldre el
canvi definitiu de la seu social del consorci, una vegada produït el trasllat complet i
definitiu dels mitjans humans i materials del consorci al nou emplaçament.
Atès el previst en els Estatuts del Consorci autonòmic per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona, aprovats pel Decret 48/1997, de
18 de febrer, s’han modificat parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig,
288/2004, d’11 de maig, 97/2005, de 31 de maig i Acord de Govern de 21 de febrer de
2017, és d’interès d’aquest consorci procedir a la seva modificació per tal d’adaptar el
seu article 2 a la nova seu social del consorci.
Atès que de conformitat amb l’article 22 dels mateixos Estatuts, aquesta modificació ha
de ser aprovada pel Consell d’Administració del Consorci i ratificada per la totalitat de
les entitats consorciades i aprovada amb les mateixes formalitats emprades per a
l’aprovació dels seus Estatus inicials.
S’ACORDA
Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels Estatuts de l’ATM que es transcriu
a continuació:
Article 2 – Nova redacció:
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L'entitat constituïda es denomina Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (en
endavant, ATM). L'entitat té establert el seu domicili social a Barcelona (08007), al
carrer Balmes, número 49, sisena planta. La decisió del canvi de domicili correspon al
Consell d'Administració.
Segon.- ELEVAR el present acord a les administracions consorciades a fi i efecte que
els seus òrgans de govern procedeixin a la seva ratificació.”

6. ASPECTES ECONÒMICS DE LA COVID-19
a. Tancament de la situació econòmica del 2020
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 de la situació econòmica al moment
del tancament de l’any 2020. Al respecte exposa que l’impacte derivat de la covid-19 en
l’any 2020 ha estat per a Transports metropolitans de Barcelona (en endavant TMB) de 245.165.702,00 €, per a FGC de -46.555.175,57 €, per a Renfe de -89.069.000,000 €, per a
TRAM de -17.362.195,72 €, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) dins
del contracte programa de -27.135.641,00 € i fora del contracte programa de -226.057,14 €,
pels operadors interurbans de -13.457.724,60 €, pels operadors urbans de -8.013.231,86 i
per l’ATM de -5.895.313,24 €, el que fa un total de -458.068.168,30 €.
A continuació, el Sr. Pere Torres Grau exposa que una primera resposta als totals greument
afectats per la covid-19 han estat les bestretes del fons covid-19 autonòmic de la Generalitat
de Catalunya, que han suposat un total de 215.000.000,00 €. Aquestes s’han repartit entre
tots els operadors amb independència de la titularitat tenint en compte l’impacte real
declarat. Concretament s’ha destinat 131.599.596,45 € a TMB, 21.510.005,97 € a FGC,
36.577.503,20 € a Renfe, 1.558.295,80 € a TRAM, 9.913.142,81 dins del contracte
programa de AMB, 7.060.748,91 € a operadors interurbans, 4.649.126,22 € a operadors
urbans, i 2.131.580 € a ATM
Tot seguit, com a segona resposta van aparèixer els fons locals, que han suposat finalment
un total de 92.492.000,46 €. Respecte dels fons local es va considerar que una part es podia
destinar a activitats pròpies de l’ATM, concretament 87.303.873,29 €, així mateix
68.364.133,50 € s’han destinat a TMB, 8.045.494,13 € s’han destinat al contracte programa
de l’AMB, 42.069,87 € s’han destinat fora del contracte programa de l’AMB, 1.139.555,15 €
s’han destinat als operadors interurbans, 9.712.620,64 s’han destinat als urbans, i
5.188.127,17 € s'han destinat a serveis de l'AMB no integrats en el sistema. Aquesta
compensació, comptabilitzada en un total de 92.492.000,46 € no ha arribat al màxim
ampliable pel que s'estan duent a terme accions davant de l'administració central per mirar
d'aconseguir la diferència no aconseguida.
En conseqüència, després de considerar totes les fonts d’ingressos autonòmiques i locals de
fons COVID, el total cobert ha ascendit a 330.562.004,21 €, quedant per cobrir un total de
127.506.164,08 € originats per l’impacte de la covid-19. Concretament les xifres a cobrir per
operadors han estat de 45.201.972,06 € per a TMB, 24.247.805,08 € per a FGC,
30.328.223,88 € per a Renfe, de 15.803.899,92 € per a TRAM, de 9.177.004,06 € per AMB
dins de contracte programa, de 187.987,27 € per AMB fora de contracte programa, de
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5.257.420,54 € pels operadors interurbans, de 3.654.366,28 € per l’ATM, i de
127.002.626,00 el total d’ATM. Tanmateix els operadors interurbans han aconseguit una
xifra positiva de 6.348.515,00 € pel que han aconseguit deixar sense impacte a la covid-19.
A banda dels fons autonòmics i locals hi ha necessitats derivades de la covid-19 que s’han
vist cobertes amb els fons de reserva i/o l’ajornament de la inversió. Concretament TMB ha
vist coberts 65.825.000,00 €, Tram ha vist coberts 6.864.012,82 €, AMB fora del contracte
programa ha vist coberts 9.177.004,06 € el que ha suposat un total per a l’ATM de
81.866.016,86 €.
Altrament, no s’ha aprovat com a impacte covid-19 un total de 10.363.427,51 € de TRAM i
1.985.640,18 € d’operadors interurbans.
De totes les xifres expressades, els resultats totals suposen 20.623.027,94 € de TMB, que
es troba amb xifres positives, 24.247.805,08 € de deute per part de FGC, 30.328.223,98 €
de deute per part de Renfe, 1.423.540,41 € per part de TRAM que es troba amb xifres
positives, 3.271.780 € de deute per part dels operadors interurbans, 6.348.515,00 € per part
d’operadors urbans que es troben amb xifres positives, 3.645.366,00 € de deute per part de
ATM, el que fa un total d’ATM de 32.6003554,16 € de deute i un total (amb regional i Lleida
la Pobla) de 33.107.092,24 € de deute.
Finament, per donar per tancada la informació facilitada respecte a aquest punt de l’ordre
del dia el Sr. Pere Torres Grau trasllada als membres del Consell d’Administració que
s’haurà de procedir a la regularització positiva de la situació generada per la covid-19 però
que aquesta regularització no és objecte de la present sessió ordinària del Consell sinó que
l’objectiu perseguit és únicament donar les dades necessàries als membres del Consell
d’Administració per tal de conèixer l’estat actual de la situació i prevenir futures actuacions.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret
463/2020, de 14 de març, declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la covid-19, així com el Reial decret 476/2020, de 27 de març,
el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, el Reial
decret 514/2020, de 8 de maig, el Reial decret 537/2020, de 22 de maig i el Reial
decret 555/2020, de 5 de juny, mitjançant els quals prorroguen l’estat d’alarma decretat
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, així com la Resolució
de 9 d’abril, 22 d’abril, 6 de maig, 20 de maig i de 3 de juny de 2020 del Congrés dels
Diputats, mitjançant les quals ordenen la publicació de l’Acord de l’autorització de les
respectives pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març, així com l’article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de
l'emergència sanitària provocada per la covid-19 i d'inici de l'etapa de la represa al
territori de Catalunya.
Atès que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 19 de març del 2020 va
publicar el 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. En aquest sentit, es va recollir en el
seu article número 13 una previsió en matèria de transport públic: “Amb l'objectiu de
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garantir l'adequada protecció de les persones usuàries del transport públic, s'ha
d'incloure dins les previsions econòmiques les possibles necessitats econòmiques més
elevades resultat de l'increment de les despeses dels operadors de transport públic
com a conseqüència de necessitats de recursos materials i personals més grans, així
com de l'impacte que la previsible disminució dels ingressos tarifaris tindrà en el
sistema de transport. Les autoritats de transport metropolità competents en el territori
o, en defecte d'autoritat, les administracions competents que en siguin titulars,
centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus
respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions
plantejades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats”.
Arran de l’esmentat decret, l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona
(en endavant ATM) va tramitar la Circular 4/2020 per a la compensació econòmica
dels serveis de transport públic durant l’emergència causada pel covid-19, on es varen
determinar els mecanismes per poder garantir l’equilibri econòmic-financer dels
operadors prestataris dels serveis de transport públic.
Atès que posteriorment en data 17 de juny de 2020, es va publicar en el BOE el Real
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, on
l’article 2.2 estableix el repartiment entre comunitats i concretament l’apartat d) 2),
reparteix els 800 milions d’euros en diferents tipologies i concretament la lletra b)
estableix el repartiment del 49% dels 800 milions d’euros entre el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid i l’ATM de Barcelona.
Atès que el Director general de l’ATM va signar la Resolució de data 14 de setembre
de 2020, per la qual s’aprova la primera bestreta del repartiment del fons COVID-19
per cobrir part de la pèrdua d’ingressos en els serveis de transport públic durant
l’emergència causada per la crisi sanitària a conseqüència del COVID-19.
Atès que el Director general de l’ATM va signar la Resolució de data 17 de desembre
de 2020, per la qual s’aprova la segona bestreta del repartiment del fons COVID-19
per cobrir part de la pèrdua d’ingressos en els serveis de transport públic durant
l’emergència causada per la crisi sanitària a conseqüència del COVID-19.
Atès que el Director general de l’ATM va signar la Resolució de data 30 de desembre
de 2020, per la qual s’aprova la tercera bestreta del repartiment del fons COVID-19 per
cobrir part de la pèrdua d’ingressos en els serveis de transport públic durant
l’emergència causada per la crisi sanitària a conseqüència del COVID-19.
Atès que en data 9 de juny de 2021, es va publicar en el BOE el Real Decreto
407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público., on
s’establia una aportació finalista als ens locals en relació a l’impacte de la covid-19.
Atès que es va sol·licitar a tots els operadors de transport la liquidació de l’any 2020
per tal de poder calcular l’impacte de la covid-19.
Atès l’establert en l’article 9 i 11 dels Estatuts del Consorci de l’ATM, aprovats per
Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28
de maig, 288/2004, d’11 de maig, 97/2005, de 31 de maig i per acord de govern de
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data 21 de febrer de 2017, respecte de les competències del Consell d’Administració i
del Director general de l’ATM, així com l’article 2.2 del Reglament de règim interior
respecte de les funcions del Director general de l’ATM.
Vist el document adjunt en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del tancament de la situació econòmica del 2020 de
l’impacte de la covid-19, d’acord amb els termes transcrits en el document adjunt en
annex.
Segon.- FACULTAR al Director general de l’ATM a prendre les accions adequades per
a regularitzar el tancament de la situació econòmica del 2020, d'acord amb els
operadors de transport i les administracions titulars.”
b. Previsions del 2021
Pel que respecta aquest subpunt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres
Grau per comunicar que fins a data 30 d’agost de 2021 l’estat de la situació per l’anualitat
2021 i les seves previsions.
Així mateix informa que els operadors disposen d’un marge de 15 dies per presentar les
dades del mes vençut pel que en data de la present sessió els operadors estan presentant
les dades de setembre cosa que permetrà a l’ATM fer una projecció per tot l’any.
En les previsions efectuades pel 2021 es preveu una reducció d’ingressos que afectaria, en
termes generals a TMB en -170.787.062,28 €, a FGC en - 23.923.446,75 €, a Renfe en 76.647.189,28 €, a TRAM en - 5.000.000,00 €, a AMB en -13.378.225,34 €, als operadors
interurbans en -15.633.200,00 €, als operadors urbans en -7.049.589,10 i a ATM en 3.195.708,37 €.
Altrament informa que caldrà incorporar els impactes del Reial Decret Llei 8/2020 , de 17 de
març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social derivat
de la covid-19, el qual respecte als concessionaris i contractistes suposaria un increment de
despesa de 27.500.000,00 € així com altres previsions d’increments de despeses dels
diferents operadors, el que sumat a la previsió de reducció d’ingressos situaria les previsions
d’impacte derivat per la covid-19 per l’anualitat 2021 en un total de 364.000.000,00 €.
Més concretament informa que la previsió d’increment de despeses per TMB és de
12.028.000,00 €, per a FGC és de 4.613.125,04 €, per a Renfe és de 6.880.034,77 €, per a
TRAM és de 4.244.860,29 €, per a AMB és de -102.124,23 €, per als operadors interurbans
es de -5.507.800,00€, per als operadors urbans serà de -614.000,00 € i per a l’ATM serà de
281.700,07 €.
A continuació el Sr. Pere Torres Grau informa els membres del Consell d’una nova
assignació de fons covid-19 de caràcter extraordinari i autonòmic que a diferència de la de
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l’any anterior, on els fons es reservaven principalment a l’àmbit sanitari sense perjudici de
l’àmbit del transport, aquest any serà decisió de les comunitats autònomes la destinació dels
mateixos sota el criteri de la Generalitat de Catalunya i atenent a les necessitats
específiques. Informa que s’ha parlat amb Secretaria General de la Conselleria de
Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori i la Conselleria d’Economia per tal de poder
incorporar el transport públic entre les activitats beneficiàries d’aquest fons que
previsiblement es resoldran i adjudicaran al llarg del mes de novembre de 2021.
En aquest punt pren la paraula la Sra. Laia Bonet Rull per manifestar que és primordial
trobar finançament addicional respecte l’anualitat 2021 tenint en compte l’impacte derivat de
la covid-19 en tots els operadors de transport així com a l’ATM. Paral·lelament exposa el cas
de TMB com un supòsit excepcional d’èxit, en el seu exercici de responsabilitat donat el
treball d’estalvi i els resultats positius que aquest ha suposat. Alhora però manifesta que és
plenament conscient de que aquesta no ha estat la realitat de la majoria dels operadors. És
per aquesta raó que manifesta la necessitat d’ajornar inversions, destinant els recursos
econòmics inicialment previstos en espais d’inversió per cobrir altres necessitats més
prioritàries en els moments actuals. Addicionalment afegeix que abans de fer qualsevol
proposta ferma s’ha d’esperar a tindre els resultats definitius del 2021 per tal de comptar
amb una panoràmica real de les conseqüències derivades per la covid-19.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Pere Torres per fer incís en les paraules de la Sra. Laia
Bonet Rull, i ratificant el fet que s’hauran d’analitzar els resultats finals pel 2021 tenint en
compte que no tots els operadors rebran ajuts derivats de fons covid-19. En aquest sentit
afegeix que el fons autonòmic no ha privilegiat les empreses que ja es troben sota l’empara
de la Generalitat de Catalunya pel que també s’haurà de tindre consideració per aquestes.
Per concloure amb aquest subpunt pren la paraula la Sra. Marta Subirà i Roca per traslladar
la seva confiança en l’ATM i en el Sr. Pere Torres Grau com a Director General de l’ATM, i
en la bona gestió derivada d’aquest per donar solució a les diferents situacions financeres
derivades de la covid-19.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que com a continuació de la Circular 4/2020 per a la compensació econòmica
dels serveis de transport públic durant l’emergència causada pel covid-19, l’Autoritat
del Transport Metropolità (en endavant ATM) ha anat recollint l’impacte de la covid-19
que de forma mensual els operadors han anat traslladant a l’ATM, així com les
previsions de tancament 2021 d’acord amb les dades actuals.
Atès que d’acord les previsions dels operadors de transport es preveu a data d’avui un
impacte de menyscapte i d’increment de despeses de 333,2 M€ com a conseqüència
de l’impacte de la covid-19.
Atès que d’acord les previsions de l’Àrea de mobilitat de l’ATM es preveu a data d’avui
un impacte de 4,3 M€ com a conseqüència del Risc de demanda del Tram.
Atès que d’acord les previsions de l’Àrea de la T-mobilitat de l’ATM es preveu a data
d’avui un impacte de 27,5 M€ com a conseqüència de l’impacte de la covid-19.
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Atès l’establert en l’article 9 i 11 dels Estatuts del Consorci de l’ATM, aprovats per
Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28
de maig, 288/2004, d’11 de maig, 97/2005, de 31 de maig i per acord de govern de
data 21 de febrer de 2017, respecte de les competències del Consell d’Administració i
del Director general de l’ATM, així com l’article 2.2 del Reglament de règim interior
respecte de les funcions del Director general de l’ATM.
Vist el document adjunt en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de la previsió de tancament 2021 de l’impacte covid19, d’acord amb els termes transcrits en el document adjunt en annex.
Segon.- FACULTAR al Director general de l’ATM a realitzar totes les gestions
necessàries per a obtenir el màxim possible de fons covid-19 per tal de cobrir l’impacte
de la covid-19 durant l’exercici 2021.”

7. T-mobilitat
a. Proposta de quarta modificació del contracte del projecte T-mobilitat
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Pere Torres grau per
informar de la proposta de modificació del projecte T-mobilitat als membres del Consell
d’Administració.
En primer lloc manifesta que s’està avançant cap a la implantació del projecte i que en
l’actualitat ja s’està desenvolupant la fase de proves. Respecte d’aquesta explica que no
permet utilitzar la T-mobilitat en l’àmbit de l’AMB, així com a T-Jove o T-usual però que un
cop passada aquesta fase la voluntat és que totes aquestes varietats de títols entrin en
funcionament. Més concretament informa que la previsió d’inici de la fase d’implantació del
projecte està prevista per a finals del mes d’octubre. Paral·lelament informa que per tal que
la implantació d’aquests títols sigui possible dins del sistema T-mobilitat s’haurà d’autoritzar
expressament per part dels òrgans de govern de l’ATM i s’haurà de traslladar la comunicació
pertinent a les administracions consorciades per a la seva posterior ratificació.
Tot seguit el Sr. Pere Torres Grau exposa la importància que l’empresa SOC Mobilitat
sobrevisqui després de la covid-19 atès que igual que altres empreses s’ha vist perjudicada
per la pandèmia. Entre els problemes de la societat exposa una caiguda econòmica
generada a causa de la crisi sanitària, la qual ha portat a la societat a plantejar-se un
concurs de creditors. Com a possible solució a la viabilitat del projecte T-mobilitat en benefici
del servei públic de transport i de les persones usuàries del mateix proposa als membres del
Consell d’Administració una modificació del contracte del projecte T-mobilitat, sense impacte
econòmic, per tal d’avançar beneficis d’anys futurs a l’empresa SOC Mobilitat per tal
d’assegurar-li liquiditat i així reconduir la desviació econòmica que ha vingut sofrint. El Sr.
Pere Torres Grau precisa que aquesta possibilitat s’articularia mitjançant una modificació
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contractual que aniria acompanyada d’un estudi previ tècnic-econòmic per assegurar la
viabilitat de l’operació que donaria lloc posteriorment a un informe tècnic-econòmic, i d’un
informe jurídic, així com de la corresponent comunicació a la intervenció general. Així mateix
informa que s’incorporaria una clàusula contractual específica al document de formalització
de la modificació per tal de forçar a l’obligant al compliment del contracte i poder penalitzar
en cas contrari.
A continuació exposa la necessitat de delegar en la figura del Director General de l’ATM la
determinació de la quantia a avançar, d’acord amb l’informe tècnic econòmic anteriorment
citat, i amb el compromís d’obtenir el posterior aval de les administracions consorciades.
Així mateix reitera el fet que la modificació no suposaria cap aportació econòmica addicional
al ja previst i formalitzat inicialment entre les parts, que aquesta només suposaria una
modificació del pla econòmic financer del projecte i que les quanties a avançar sortirien del
fons de reserva de l’ATM.
Altrament, exposa als membres del Consell d’Administració que en data 14 d’abril de 2020 i
1 de febrer de 2021 van tindre entrada a l’ATM comunicacions de SOC Mobilitat sol·licitant
el reequilibri excepcional del seu contracte pel projecte T-mobilitat en virtut del RDL 8/2020 a
conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19. Al respecte manifesta la necessitat i
l’obligació per part de l’administració de pronunciar-se pel que proposa als membres del
Consell d’Administració delegar en la seva figura de Director General la tramitació de la
documentació necessària així com la realització dels tràmits oportuns, la realització dels
requeriments necessaris per a la recopilació de la documentació per a l’acreditació dels
elements atribuïbles a l’impacte covid-19, la verificació de la mateixa mitjançant els informes
pertinents i la realització de les auditories escaients, per tal de procedir a continuació al seu
trasllat a la Generalitat de Catalunya per a un segon estudi i pronunciament al respecte a
l’assignació de la compensació.
Amb ànim de recapitular i fomentar el debat entre administracions, el Sr. Pere Torres Grau
manifesta la importància d’analitzar la possibilitat de procedir a una modificació del pla
econòmic financer del projecte T-mobilitat per tal de modificar la forma de retribució prevista
a favor de l’empresa SOC Mobilitat a partir de la fase 1 del projecte, amb l’objectiu d’ajudar
financerament a la societat per tal que tingui liquidat en una de les fases més crucials del
projecte, sense que aquesta decisió hagi de representar cap perjudici econòmic a curt ni
llarg termini cap a l’administració i la ciutadania, i sempre comptant amb l’aprovació de la
Generalitat de Catalunya i els fons covid-19 autonòmics.
Per seguir abordant aquest tema des d’una nova òptica pren la paraula la Sra. Laia Bonet
Rull per manifestar que el projecte T-mobilitat no és un exemple d’èxits i que l’Ajuntament de
Barcelona és coneixedor de les debilitats del mateix. En aquest sentit exposa la necessitat
que es doni inici a la posada en marxa del projecte. Respecte a la possibilitat de procedir a
la modificació del contracte inicial sense impacte econòmic exposa la seva conformitat a
acompanyar l’inici del projecte i a l’empresa SOC Mobilitat, que igual que moltes altres s’ha
vist greument afectades per la pandèmia. Tanmateix manifesta que no poden sorgir nous
problemes de seguretat com els que s’han posat de manifest recentment i s’ha de treballar
perquè tot surti bé. La Sra. Laia Bonet Rull destaca la rellevància de tindre-ho tot ben
coordinat i controlat abans d’iniciar el funcionament del servei, i manifesta la idea que en cap
cas la data d’inici no pot ser condicionant de cap pas en falç. Altrament destaca l’important
paper que pot tindre TMB en el projecte com un dels principals operadors ajudant a enfortir
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el projecte si aconsegueix treballar de forma consensuada amb el proveïdor mitjançant
l’ATM. Segueix la seva exposició manifestant que la T-mobilitat és un projecte de futur i per
això és important assegurar un funcionament estable i ferm pel dia de demà. Exposa que
l’ambició del projecte ha de ser resultar útil per a les persones usuàries del transport públic
pel qual no es pot permetre, ni tampoc les administracions que secunden el projecte,
mostrar falles de seguretat com les que ja s’han posat de manifest. Per concloure amb la
seva intervenció exposa que la qualitat ha de resultar el més fonamental per a qualsevol pas
en el futur i no ens hem de deixar pressionar per les presses i les expectatives.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Aurora Carbonell i Abella per indicar que el sentit del seu
vot serà l’abstenció atès que el projecte de la T-mobilitat li genera dubtes i incerteses igual
que la qüestió de les corones tarifaries. Seguidament, s'hi adhereix el Sr Josep Mayoral i
Antigas -representant també de l'AMTU- a l'abstenció de la Sra. Aurora Carbonell i Abella.
A continuació sol·licita la paraula el Sr. Ricard Font i Hereu per exposar que comparteix el
que ha dit en la seva intervenció la Sra. Laia Bonet Rull. En el mateix sentit pren la paraula
per traslladar a la resta dels membres del Consell d’Administració un missatge de
tranquil·litat atès que l’empresa SOC Mobilitat està fent una bona feia fins al moment. Així
mateix exposa que s’ha parlat amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (en endavant CTTI) i a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya sobre la fallada
en el sistema de seguretat ocorregut per tal d’evitar que torni a passar i no sorgeixin de
forma sobrevinguda problemes inesperats. Al respecte afegeix que es important que quan el
sistema estigui en funcionament es tinguin garanties que funcionarà correctament i trasllada
el fet que l’Agència de Ciberseguretat i SOC Mobilitat estan treballant conjuntament per tal
d’analitzar l’ocorregut i verificar que no torni a passar.
Per concloure pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per indicar que la implantació del
projecte T-mobilitat en les 7 corones es produirà de forma successiva. En primer lloc informa
que s’implementarà en la primera corona i progressivament s’anirà ampliant a la resta de
corones que acabaran formant part del sistema quilomètric. L’objectiu d’això és que ninguna
persona usuària de transport públic pagui de més, pel que és important que dins la feina que
s’està fent es treballi per un refinançament del sistema on el que canviï no siguin únicament
les corones sinó l’increment de les aportacions de finançament al sistema. Per últim exposa
que tot i que els terminis no es venen complint, se segueix treballant en el previst
inicialment, pel que ATM i AMB segueixen contemplant un canvi futur en el sistema tarifari i
de funcionament.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per majoria el següent acord:
“Atès que data 24 d’octubre de 2014 es va formalitzar el contracte del projecte Tmobilitat entre l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant “ATM”) i la SOCIETAT
CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA (en endavant “SOC MOBILITAT”), segons allò
que s’estableix als plecs de la licitació aprovats pel Consell d’Administració de l’ATM
de data 22 de maig de 2014 que recollien la proposta de contracte a subscriure.
Atès que en data 3 de març de 2017, es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT,
la primera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, previ tràmit d’audiència, en els termes definits en el
document “Formalització de la modificació del contracte de col·laboració entre el sector
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públic i el sector privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un
nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió”, el qual va ser subscrit per SOC
MOBILITAT, document en el qual es determinen el conjunt de modificacions
incorporades al contracte de la T-mobilitat, amb l’objectiu de solucionar les diverses
problemàtiques aparegudes durant l’execució del projecte. L’import de la modificació
contractual va suposar un increment del preu de CAPEX del contracte de 2.696.544.77
euros.
Atès que en data 19 de febrer de 2020, es va formalitzar, entre l'ATM i SOC
MOBILITAT, la segona modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat per a l'execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d'un nou
sistema tecnològic, tarifari i de gestió, previ tràmit d'audiència, en els termes definits en
el document "Formalització de la modificació del contracte de col·laboració entre el
sector públic i el sector privat per a l'execució del projecte T-mobilitat per a la
implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió", el qual va ser subscrit per
SOC MOBILITAT, document en el qual es determinen el conjunt de modificacions
incorporades al contracte de la T-mobilitat atesa la detecció de nous elements tècnics
necessaris d'implementar amb l'objectiu d'aconseguir una major fiabilitat del sistema.
El document de “Formalització de la modificació del contracte de col·laboració entre el
sector públic i el sector privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la
implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió” incloïa la proposta
d’indemnització a abonar per part de l’empresa adjudicatària, negociada per part dels
serveis tècnics de l’ATM, la codirecció del Projecte i l’empresa adjudicatària per
l’import de CATORZE MILIONS D’EUROS (14.000.000,00 €), IVA exclòs.
Posteriorment a la formalització de la segona addenda contractual, van sorgir noves
dificultats en el projecte esdevingudes al llarg de l’exercici 2020 i 2021 que van
provocar una afectació per causes múltiples en determinats elements del contracte i
l’aparició de nous elements tècnics, havent de considerar l’ATM la possibilitat de
modificar novament el contracte del projecte T-mobilitat per tal d’adequar les
necessitats de les parts a les necessitats de l’execució contractual.
Atès que en data 7 de maig de 2021, es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT,
la tercera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió amb l’objectiu de modificar l’abast del projecte T-mobilitat,
actualitzant l’inventari i incorporant nous equips no previstos a l’inici amb el fi
d’aconseguir una correcta execució i posada en servei per import de 1,003 milions
d’euros de CAPEX i de 0,571 milions d’euros d’OPEX.
Atès que en data 14 d’abril de 2020 i 1 de febrer de 2021 van tenir entrada en aquesta
administració comunicacions de SOC MOBILITAT sol·licitant respectivament el
reequilibri excepcional en virtut del RDL 8/2020 a conseqüència de la crisi sanitària de
la covid-19 i el reequilibri contractual i d’aplicació de la normativa ordinària a
conseqüència de l’execució contractual del projecte T-mobilitat; expedients que a data
d’avui resten en tràmit i que seran objecte de resolució independent en els respectius
expedients administratius incoats a l’efecte, havent d’informar en el seu moment als
òrgans de govern d’aquest consorci per a la seva preceptiva aprovació.
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Atès tot l’anterior i l’aparició de noves necessitats per a la posada en servei del nou
sistema derivat del projecte T-mobilitat en els termes contractualment acordats, s’ha
considerat -per part de l’àrea tècnica responsable i amb independència de la resolució
de les sol·licituds de reequilibri econòmic anteriorment indicades-, la necessitat de
tramitar una quarta modificació del contracte de la T-mobilitat en els termes transcrits
en els informes adjunts en annex. Per aquest motiu, l’ATM ha de procedir a tramitar
l’oportú expedient de modificació contractual, justificant-se en el mateix, la procedència
i adequació jurídica d’aquesta, de conformitat amb l’establert en els articles 105, 106,
107, 108, 211 i 219 del TRLCSP, 191, 203, 205, 206 i 207 LCSP, així com a la
clàusula 26 i 31 del contracte del projecte de la T-mobilitat de data 24 d’octubre de
2014.
Atès que des dels serveis tècnics de l’ATM, per garantir la posada en servei i la
continuïtat del projecte T-mobilitat, considera necessari adaptar el sistema retributiu
inicialment previst en el contracte originari, a la realitat de l’execució contractual del
projecte donades les variacions produïdes al llarg de l’execució contractual, l'estat
d'implantació del projecte així com les necessitats de finançament de la societat per al
manteniment del servei públic inherent a les prestacions pròpies del contracte del
projecte T-mobilitat. Aquestes qüestions d’origen múltiple i estretament lligades entre
si, han estat originades per dificultats en l’execució contractual i agreujades per la
situació d’emergència sanitària ocasionada per la covid -19, factor que ha resultat
plenament disruptiu tant en l’estratègia d’implantació com en l’economia del contracte.
Arran de tot l'anterior, és necessari novament formalitzar una quarta addenda al
contracte de la T-mobilitat, amb l'objectiu de procedir a una modificació i reequilibri
contractual amb els nous requisits necessaris per al bon fi del projecte, així com en els
nous termes contractuals que es vegin afectats per aquests canvis ressenyats.
Vist l’informe jurídic i tècnic econòmic adjunts en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- ACCEPTAR la proposta de modificació i reequilibri contractual per part dels
serveis tècnics de l’ATM i en els termes transcrits en els informes adjunts en annex,
determinant que el nou sistema de retribució entri en vigor durant el darrer trimestre de
l’exercici 2021.
Segon.- APROVAR el nou resum executiu a on es descriuen les adaptacions
econòmiques del projecte a implantar d’acord amb els termes transcrits en els
informes adjunts en annex, havent de redactar-se la pertinent modificació contractual
per a la seva materialització.
Tercer.- DELEGAR al Director General de l’ATM la fixació de la quantia, que haurà de
ser proveïda en qualsevol cas pel fons de reserva de l’ATM i que, abans de la seva
aprovació definitiva, haurà de ser comunicada a les administracions consorciades i
haurà de comptar amb els informes tècnics i jurídics pertinents.
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Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat del present acord al compliment d’allò previst en
els informes adjunts, a la resta de previsions de la documentació contractual del
contracte del projecte T-mobilitat i a la disposició d’un Pla Econòmic Financer del
contracte del projecte T-mobilitat abans del 31 de gener de 2022 i a on es reculli el nou
sistema de retribució i es reflecteixi l’impacte econòmic neutre acordat en aquesta
proposta.
Cinquè.- DELEGAR al Director general de l’ATM als efectes de què subscrigui amb el
contractista l’addenda al contracte de la T-mobilitat on es recullin tots els aspectes
derivats de l’aprovació del present acord, tot informant a la Intervenció General de
l’administració de la Generalitat de Catalunya de la proposta a formalitzar.”
b. Aprovació de les condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat
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 és necessari aprovar les
condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat, entenent per suport el
continent dels títols en PVC o mòbil on es carrega o recarreguen els títols que donen dret a
viatjar.
Al respecte informa que atesa la imminent entrada en servei del sistema T-mobilitat i de la
fase d’implantació és necessari aprovar les condicions d’utilització dels suports físics i
continguts en els mòbils, en benefici i garantia de les persones usuàries del servei.
Més concretament exposa que en una primera fase inicial l’àmbit d’aplicació de les
condicions d’utilització, en cas de ser aprovades, serà de 36 municipis dins l’àmbit de l’AMB,
sense perjudici que aquestes es mantinguin subjectes a revisions a mesura que es
desplegui la T-mobilitat. Els títols objecte d’aquestes condicions inicialment seran la T-usual i
la T-jove, sent igualment aplicables a títols personalitzats i / o bonificats que entrin en ús en
fases posteriors del projecte. Així mateix, les condicions de validació obligatòria a l’entrada
dels operadors de transport no variaran en els transbordaments sense perjudici que s’aprovi
introduir l’obligatorietat futura de validar el títol a la sortida en viatges interurbans.
El Sr. Pere Torres Grau segueix la seva exposició manifestant que els títols personalitzats
i/o bonificats continuaran sent personals i intransferibles, i requeriran, tal com succeeix en
l’actualitat d’acreditació en l’adquisició inicial i en les inspeccions. Aquests es carregaran en
suports personalitzats (en format PVC/ mòbil) però en última instància seran els títols
continguts als suports els que donaran el dret personal i intransferible a l’usuari portador i no
el suport en si en cas de portar un títol no personalitzat (com és el cas de T-casual en un
futur). El suport tindrà un cost d’emissió i de renovació per pèrdua que en tot cas haurà de
ser aprovat pel Consell d’Administració de l’ATM i no serà reemborsable en els supòsits de
mala conservació i/o pertinença fora del període de garantia pel que només podrà existir un
suport personalitzat en vigor si es tracta de PVC i només un títol personalitzat actiu si es
combinen suports PVC i mòbil.
Per disposar de títols personalitzats i/o bonificats només es podran carregar en suports PVC
o mòbil, i no cartró, i serà necessari donar-se d’alta al sistema sigui mitjançant el canal on
line o presencial, acudint als centres d’atenció i informació desplegats. Addicionalment per
procedir a la validació amb el mòbil aquest haurà de disposar de tecnologia NFC i sistema
android (IOS no permet validar però si altres funcionalitats de consultes i càrregues).
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Així mateix, respecte als suports dels títols informa que el mòbil obligarà a disposar de la
bateria carregada i la falta d’aquesta no excusarà de l’obligació de validar el títol. Altrament,
es podrà disposar de dos títols personalitzats i/o bonificats en els suports PVC i mòbil però
aquests no es podran activar en paral·lel i no seran recuperables els dies que es puguin
solapar en cas d’inici dels títols en diferents suports en temps coincidents. Altrament exposa
que no es podran traspassar els títols iniciats entre suports diferents (mòbil o PVC) ja que
prèviament caldrà exhaurir el títol iniciat.
D’acord amb les condicions d’utilització a aprovar, el suport es podrà sol·licitar on-line o
presencialment previ pagament, sense ser responsabilitat de l’ATM la incorrecta informació
continguda en la impressió efectuada en els títols, raó per la qual en cas d’error, si aquest va
ser causat per les dades facilitades pels usuaris, no exonerarà a aquest d’iniciar una nova
sol·licitud amb les despeses que això comporta.
Addicionalment exposa als membres del Consell d’Administració que es reforçarà el
compliment de les lleis de protecció de dades, l’accés a la informació i el lliure exercici dels
drets de rectificació per part de les persones usuàries del sistema en el garantista tractament
de les seves dades.
Com a principals novetats exposa que s’introdueix la possibilitat de retornar dels títols
adquirits via suport mòbils, fins un màxim de 24 hores després de la compra, pel mateix
canal per on es va adquirir i sempre sense haver estat validat prèviament. S’obligarà a la
perfecta conservació, custòdia i bon ús del suport, sent necessària la comunicació en cas de
pèrdua per evitar l’ús fraudulent posterior, ja que la comunicació permetrà el bloqueig del
títol i la recuperació d’un duplicat del mateix per part del titular sempre que no se’n hagi fet
mal ús per part de la persona no beneficiaria del títol, tot i que el suport si s’haurà d’abonar
de nou. El bloqueig del títol es podrà efectuar també voluntàriament per part del titular
mitjançant el canal on-line accedint a través de la web o l’app de la T-mobilitat i fent constar
el nombre d’usuari. Paral·lelament, s’introdueix també el bitllet d’incidència reemborsable en
cas de la impossibilitat de validació per causes alienes al titular, s’habilitarà la possibilitat de
bloqueig del títol en cas d’ús irregular per part de la intervenció d’un operador de transport o
posteriorment en l’activitat d’inspecció i sancions, i s’habilitarà la monitorització de la Tmobilitat i la possibilita de penalització en cas de reincidència en el mal ús de la mateixa
fomentant la lluita per aquest tipus de frau i la persecució en casos de multireincidència de
perfils bonificats i/o personalitzats.
Més concretament informa que les penalitzacions per reincidència o mal ús atribuïble al
titular comportaran en cas de segona reincidència en els títols T-16 la pèrdua del dret
permanent d’adquisició del títol bonificat, i en els casos de T-jove, T-Família Nombrosa i TUsual la pèrdua del dret d’adquisició per un any del títol bonificat en qüestió, i a partir de la
3a reincidència la pèrdua del dret permanent d’adquisició del títol bonificat o personalitzat.
Aquestes penalitzacions serà d'aplicació sobre el titular d'un títol en el cas de no haver
bloquejat voluntàriament la seva T-mobilitat i que amb la mateixa s' hagi produït un ús
irregular per part d'un tercer, sense perjudici de les garanties necessàries pel que fa a la
presentació d’al·legacions i recursos a disposició de les persones usuàries.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Aurora Carbonell i Abella per indicar que el sentit del seu
vot serà l’abstenció atès que el projecte de la T-mobilitat li genera dubtes i incerteses igual
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que la qüestió de les corones tarifaries. Seguidament, s'hi adhereix el Sr Josep Mayoral i
Antigas -representant també de l'AMTU- a l'abstenció de la Sra. Aurora Carbonell i Abella.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per majoria el següent acord:
“En data 24 d'octubre de 2014 es va formalitzar el contracte del projecte T-mobilitat
entre l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant "ATM") i la SOCIETAT
CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA (en endavant "SOC MOBILITAT"), segons allò
que s'estableix als plecs de la licitació aprovats pel Consell d'Administració de l'ATM
de data 22 de maig de 2014 que recollien la proposta de contracte a subscriure.
En data 3 de març de 2017 es va formalitzar, entre l'ATM i SOC MOBILITAT, la
primera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l'execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d'un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, amb l'objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l'execució del projecte.
En data 19 de febrer de 2020 es va formalitzar, entre l'ATM i SOC MOBILITAT, la
segona modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l'execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d'un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, amb l'objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l'execució del projecte.
Atès que a conseqüència de l'estat d'execució del contracte del projecte T-mobilitat,
els darrers mesos s'ha establert un marc de negociació de reequilibri contractual amb
la societat contractista per tal d'assolir un acord en el procediment de reequilibri i de
possible modificació contractual amb una honesta equivalència dels deures i
obligacions de SOC MOBILITAT, tot tenint en compte l'equilibri propi del contracte, el
retard previ i les conseqüències del retard previ que li resulten atribuïbles, la prudència
i excepcionalitat de les compensacions previstes en el Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social de la covid-19, així com el necessari marc de repartiment de riscos al que ens
hem vist abocats a causa de l'actual crisi sanitària a conseqüència de la covid-19.
Atès que el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió ordinària de data 28
d'octubre de 2020, va restar informat de la proposta de disponibilitat tecnològica
plantejada per la societat contractista, així com de les diverses complicacions per a
l'assoliment d'un acord i en definitiva per a la posada en servei del nou sistema derivat
del projecte T-mobilitat en els termes acordats en la documentació contractual de
referència.
Atès que en data 7 de maig de 2021, es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT,
la tercera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió amb l’objectiu de modificar l’abast del projecte T-mobilitat,
actualitzant l’inventari i incorporant nous equips no previstos a l’inici amb el fi
d’aconseguir una correcta execució i posada en servei per import d’1,003 milions
d’euros de CAPEX i de 0,571 milions d’euros d’OPEX.
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Donat que l’ATM és l'administració responsable en matèria d'ordenació tarifària d'acord
amb el que es preveu en l'article 4.4 dels Estatuts de l'ATM aprovats pel Decret
48/1997, de 18 de febrer, modificats parcialment pel Decret 151/2002, de 28 de maig,
pel Decret 288/2004, d'11 de maig, i pel Decret 97/2005, de 31 de maig, i per Acord de
govern de data 21 de febrer de 2017.
Ates que l'ATM és l'administració responsable del projecte T-mobilitat per a la
implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.
Donat que el projecte actualment es troba en un període de proves tècniques i
funcionals i s'ha pogut iniciar de manera satisfactòria un conjunt de proves pilot
d'usabilitat del sistema, implicant funcionalitats nuclears de validació, càrrega,
recàrrega entre altres processos, comptant amb la participació d'usuaris externs al
projecte i per tant, la data de posada en servei de la T-mobilitat és pròxima en el
temps.
Arran de tot l'anterior, és necessari procedir a l'aprovació de les condicions objecte
d’aquest acord que tenen per objecte determinar, en l'àmbit competencial de l'ATM, les
condicions d'ús dels suports i títols sense contacte de la T-mobilitat previstos per a la
Fase 1 d'implantació del projecte. S'entén com a suport sense contacte de la Tmobilitat, el suport físic PVC o el suport mòbil que les persones usuàries del sistema
han de disposar per tal de poder carregar, recarregar, validar i emmagatzemar els
títols de transport integrats de l'ATM, i títols com els que donen dret a viatjar.
Vist el document de condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat i la
presentació resum adjunts en annex.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR les condicions d’ús dels suports sense contacte de la T-mobilitat
per la primera fase del procés d’implantació de la fase 1.
Segon.- PUBLICAR aquest acord i l’annex adjunt en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya als efectes escaients.”
8. DELEGACIONS EN EL DIRECTOR GENERAL DE L’ATM
a. Sobre l'impacte covid-19 en la T-mobilitat
Per parlar d’aquest punt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Pere Torres Grau per
informar que en data 4 d’abril de 2020 i 1 de febrer de 2021 l’empresa SOC Mobilitat, tal
com ja s’ha informat anteriorment, va sol·licitar a l’ATM el reequilibri contractual del contracte
de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’execució del projecte Tmobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió (expedient
número 24/12), arran de la situació generada per la covid-19. Al respecte informa de les
propostes d’acord, que són concretament restar assabentats de la situació i autoritzar al
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Director General de l’ATM a la realització dels tràmits oportuns per l’anàlisi i elaboració dels
estudis i informes pertinents per verificar l’adequació de la sol·licitud a la normativa vigent i
tècnica, sense perjudici de la posterior elevació a l’administració de la Generalitat de
Catalunya per a la seva darrera valoració, aprovació i assignació, si escau, al fons covid-19
de lluita contra la crisi pandèmica.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“En data 30 de gener de 2020, l'Organització Mundial de Ia Salut (“OMS”) va declarar
l’emergència de salut pública d’importància internacional arran del brot de la covid-19 i
posteriorment, l'11 de març de 2020, I'OMS va declarar com a pandèmia la covid-19.
Atesa l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid19 (en endavant “RD 463/2020”), i el que s’estableix a la disposició addicional tercera
relatiu a la suspensió dels terminis administratius.
Atès el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 (en endavant “RD 465/2020”), així
com el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril i
el Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, mitjançant els quals prorroguen l’estat d’alarma
decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, així com la
Resolució de 9 d’abril, 22 d’abril, 6 de maig, 20 de maig i de 3 de juny de 2020 del
Congrés dels Diputats, mitjançant les quals ordenen la publicació de l’Acord de
l’autorització de les respectives pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, així com l’article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la
nova governança de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 i d'inici de l'etapa
de la represa al territori de Catalunya.
Atès que d’acord amb l’anterior normativa, l’estat d’alarma al territori de Catalunya va
finalitzar el passat 18 de juny de 2020.
Atesa la sol·licitud presentada per SOC MOBILITAT, en data 17 de març de 2020
(registre d’entrada núm. 1015E/114/2020) on informa de les conseqüències de la
declaració de l’estat d’alarma que afecten directament a l’execució del contracte, entre
les quals es troben la cancel·lació de formacions, paralització de desplegaments,
suspensió de proves, demores en subministraments i altres serveis, i que tenen una
incidència directa en els terminis d’execució previstos del projecte en la fase
d’implantació que impedirien l’entrada en vigor prevista per l’1 d’abril de 2020.
Atès que en data 17 de març de 2020 el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya va dictar Ia Resolució SLT/747/2020 (DOGC núm. 8087A, de 17 de març de
2020), per Ia qual s'adopten mesures complementàries en l'àmbit del transport públic
de viatgers pel SARS-CoV-2.
Atès que en data 18 de març de 2020 entra en vigor el Reial decret llei 8/2020 (BOE
núm. 73, de 18 de març de 2020), de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant “RDL 8/2020”),
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modificat posteriorment mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front
a la covid-19, així com pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents
complementaries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.
Atès que d’acord amb la disposició final desena es determina la seva vigència al llarg
de l’estat d’alarma o successives pròrrogues.
Atès que en data 19 de març de 2020 va entrar en vigor el Decret Llei 7/2020 (DOGC
núm. 8089, de 19 de març de 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.
Atesa la sol·licitud presentada per SOC MOBILITAT, de data 23 de març de 2020
(registre d’entrada núm. 1015E/117/2020), on sol·licita que es tinguin per comunicats
els esdeveniments arran de la covid-19 als efectes del que disposa la clàusula
10.2.3.F) i concordants del Contracte de la T-mobilitat, la clàusula 20.1.d) i
concordants, i l’article 34.2 i 4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19.
Atès que en resposta a les anteriors comunicacions, en data 27 de març de 2020
(registre de sortida E-notum núm. 9067/46193/2020), aquesta administració va requerir
a la societat contractista el lliurament d’un informe sobre el projecte T-mobilitat que
donés informació sobre l’estat de la situació del projecte i del conjunt de requisits
determinats en l’article 34.2 del RDL 8/2020, així com per posar de manifest de forma
suficient que les dates existents i anteriors a l’estat d’alarma no eren compatibles en
cap cas amb una posada en servei a data 1 d’abril de 2020 i que per tant el retard en
el projecte existia amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma com a motiu
imputable exclusivament a la societat contractista i no a la covid-19.
Atès el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis
essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la
covid-19 (en endavant “RDL 10/2020”), el qual va deixar de tenir vigència el passat 13
d’abril de 2020.
Atesa la comunicació presentada per SOC MOBILITAT, de data 1 d’abril de 2020
(registre d’entrada núm. 1015E/124/2020, de data 1 d’abril de 2020), mitjançant la qual
posa en coneixement d’aquesta administració l’impacte del RDL 10/2020 en la
prestació de determinats serveis.
Atès que en data 3 d’abril de 2020 (registre d’entrada núm. 1015E/127/2020), SOC
MOBILITAT presenta comunicació sol·licitant, entre d’altres, ampliació del termini per
donar compliment al requeriment de data 27 de març de 2020, i consultant si el còmput
de termini previst en el contracte era en dies hàbils o naturals.
Atès que en data 9 d’abril de 2020 (registre de sortida núm. 9067/47805/2020) en
resposta de l’anterior, aquesta administració va notificar la resolució de data 6 d’abril
de 2020 per la qual s’aprovava l’ampliació del termini sol·licitat, d’acord amb el previst
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en l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Atès que en data 9 d’abril de 2020 (registre d’entrada núm. 1015E/131/2020), SOC
MOBILITAT va presentar comunicació avançant que donaria compliment al
requeriment de data 27 de març de 2020 com a data límit el pròxim 14 d’abril d’aquell
mateix any.
Atès que finalment, en data 14 d’abril de 2020 (registre d’entrada núm.
1015E/132/2020), SOC MOBILITAT va presentar comunicació donant compliment al
requeriment de data 27 de març de 2020, tot concloent que, amb caràcter previ als
impactes provocats per la covid-19, el projecte a data 14 de març de 2020 visualitzava
un desfasament des de l'1 d'abril de 2020 de no més de dos mesos i mig o tres (en
funció de la durada que l’ATM determinès per a realitzar les seves proves
d'acceptació), trobant-se en tot cas garantida la posada en servei del projecte dins del
primer semestre del 2020, tot i que la irrupció de la covid-19, la declaració de l'estat
d'alarma i els seus impactes en el projecte, van provocar que aquesta previsió quedés
completament superada. Així mateix van manifestar que el RDL 8/2020 preveia la
pròrroga per a “aquells contractes en els quals, d'acord amb el «programa de
desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués prevista la finalització del seu
termini d'execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat d'alarma, i durant el
període que duri el mateix, i a causa de la situació de fet creada pel COVID-19 o les
mesures adoptades per l'Estat no pugui tenir lloc el lliurament [...].” Per tant, reiteraven
en aquest sentit la sol·licitud expressada per la societat contractista en els seus escrits
de 17 i 23 de març de 2020 en relació amb la pròrroga del termini d’execució de la
prestació. Així com amb el benentès que, d’acord amb el que disposava la clàusula
10.2.3 F) 4 in fine del contracte de la T-mobilitat, el que procedia era l’atorgament
provisional i prioritari de la pròrroga derivada de la covid-19, en relació amb la qual
calia presumir que hi havia acord entre les parts, i després, amb relació als
desfasaments, valorar la resta de circumstàncies que haguessin concorregut a
aquests, el seu abast, la seva imputació i les seves causes.
Atès que SOC MOBILITAT va sol·licitar que es procedís, havent passat la data de l’1
d'abril, a determinar l'afectació dels treballs per la covid-19 i atorgar la pròrroga que
havia de ser major que l'afectació, ja que la recuperació del ritme de treball anterior a
la covid-19 no es podia fer instantàniament des de l'aixecament de les mesures
derivades del RD 463/2020, sinó que requeria un lapse de temps.
Atesa la comunicació presentada per SOC MOBILITAT, de data 17 d’abril de 2020
(registre d’entrada núm. 1015E/136/2020, de data 17 d’abril de 2020), mitjançant la
qual posa en coneixement d’aquesta administració la restauració de determinats
serveis que s’havien vist aturats a conseqüència de l’impacte del RDL 10/2020.
Atès que en data 23 d’abril de 2020 va entrar en vigor el Reial decret llei 15/2020 (BOE
núm. 112, de 22 d’abril de 2020), de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries
per a donar suport a l'economia i l'ocupació.
Atès que en data 29 abril de 2020, el Director general de l’ATM va resoldre i notificar
les anteriors sol·licituds de SOC MOBILITAT en el sentit següent:
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“Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de SOCIETAT CATALANA PER A LA
MOBILITAT, SA de data 23 de març de 2020 (registre d’entrada núm.
1015E/117/2020, de data 23 de març de 2020) en allò relatiu exclusivament a
la sol·licitud d’ampliació del termini inicial d’execució del contracte del projecte
T-mobilitat d’acord amb el previst en l’article 34.2 del Reial Decret-llei 8/2020,
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 i en els termes que s’indiquen en els
següents acords.
Segon.- EMPLAÇAR a la societat contractista, una vegada transcorreguda la
demora produïda com a conseqüència del COVID-19, a la presentació de la
preceptiva sol·licitud amb
l’acreditació del termini concret d’ampliació
sol·licitat, ja sigui com a conseqüència de la demora del COVID-19 o en el
seu cas en un període inferior en cas de requerir-ho, tot advertint que aquesta
ampliació de termini ho serà exclusivament per a la fase d’implantació, no
serà traslladable a la fase d’explotació, no podrà deduir-se d'això ampliació
del termini del contracte del projecte T-mobilitat i únicament haurà de ser pel
període equivalent al de la demora produïda com a conseqüència de la crisis
sanitària del COVID-19 o de les mesures de les administracions competents
per a combatre’l i que hagi tingut afectació a la societat contractista
exclusivament en el compliment dels terminis inicialment previstos per a la
fase d’implantació segons el determinat en el contracte del projecte Tmobilitat i successives addendes, així com d’acord amb el previst en l’article
34.2 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Tercer.- EMPLAÇAR a la societat contractista, una vegada transcorreguda la
demora produïda com a conseqüència del COVID-19, a la presentació, si
escau, de la preceptiva sol·licitud amb l’acreditació de la realitat, efectivitat i
quantia de les despeses salarials addicionals no ordinàries del personal en
nòmina de la societat contractista com a conseqüència del temps perdut com
a motiu del COVID-19 en compliment dels requisits establerts en l’article 34.2
del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Quart.- APROVAR la no suspensió i continuació de l’execució contractual del
procediment de contractació pública sota número d’expedient C-24/2012
d’acord amb l’informe tècnic adjunt del responsable del contracte i en
compliment d’allò previst en la disposició addicional 3ª apartat 3r del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Cinquè.- RESTAR ASSABENTAT, d’acord amb l’informe tècnic adjunt del
responsable del contracte, del retard en la implantació del projecte T-mobilitat
i existent amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, havent de valorar-se
en el moment procedimental oportú d’acord amb el previst en el contracte del
projecte T-mobilitat de data 24 d’octubre de 2014, successives addendes, així
com en la normativa d’aplicació.
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Sisè.- DESESTIMAR la sol·licitud de pròrroga i reequilibri contractual d’acord
amb el previst respectivament en l’article 10.2.3.F i 26 del contracte del
projecte T-mobilitat de data 24 d’octubre de 2014, atès que, a data d’avui,
resulten d’aplicació excepcional i preferent les mesures legals instaurades pel
Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així com la posterior
modificació mitjançant el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, sense
perjudici que la societat contractista, una vegada transcorreguda la demora
produïda com a conseqüència del COVID-19, pugui instar nova sol·licitud al
respecte en els termes del previst en el contracte del projecte T-mobilitat de
data 24 d’octubre de 2014, així com en la normativa que resulti d’aplicació.
Setè.- DESESTIMAR la sol·licitud d’aplicació de l’article 34.3 i 34.4 de
l’esmentat Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març i la posterior modificació
mitjançant el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, així com d’acord amb la
naturalesa contractual del projecte T-mobilitat i amb el que es preveu en
l’article 2.1.1 del contracte del projecte T-mobilitat de data 24 d’octubre de
2014.”
Atès que en data 28 de maig de 2020 va tenir entrada en aquesta administració
(registre d’entrada 1015E/161/2020) sol·licitud d’aclariments per part de la societat
contractista de l’anterior resolució de data 29 d’abril de 2020.
Atès que en data 21 de juny de 2020 va finalitzar Ia sisena i última pròrroga de l'estat
d'alarma decretat pel RD 463/2020. Si bé, d'acord amb Ia Disposició Addicional 10a
del RDL 8/2020, les mesures previstes en ell (entre Ies que s'inclouen Ies mesures en
matèria de contractació pública) es mantenien vigents fins a un mes després de Ia fi de
Ia vigència de l'estat d'alarma, és a dir, fins a les 00:00 del 21 de juliol de 2020.
Atès que en resposta a l’anterior sol·licitud, en data 23 de juny de 2020 (registre de
sortida 9067/80211/2020), aquesta administració va emetre comunicació a SOC
MOBILITAT.
Atès que en data 28 de juliol de 2020 va tenir entrada en aquesta administració
(registre d’entrada núm. 1015E/218/2020) sol·licitud d’ampliació de termini per a
l’acreditació dels requisits de compliment de l’establert en el RDL 8/2020, així com
respecte de l’indicat en l’acord tercer i quart de la resolució del Director general de
l’ATM de data 29 d’abril de 2020, en el sentit següent:
“TERCER.- Es per això que SOC MOBILITAT sol·licita l’ampliació del termini
concedit en l’acord segon de la resolució de 29 de maig de 2020 per a la
presentació de la preceptiva sol·licitud de ampliació del termini inicial del
contracte o prorroga definitiva del termini d’execució, justificada per la situació
de fet creada pel Covid-19 o les mesures adoptades per l'Estat, amb
l’acreditació del termini concret d’ampliació sol·licitat.
QUART.- De la mateixa manera, SOC MOBILITAT sol·licita l'extensió dels
efectes de l'ampliació provisional del termini inicial concedida per l'acord
primer de la resolució de 29 d'abril 2020, en tant es culmina el cronograma i
es presenta la sol·licitud referida en l'acord segon de la citada resolució.“
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Atès que en resposta a l’anterior, aquesta administració va resoldre mitjançant
resolució en data 2 d’octubre de 2020 (registre de sortida E-notum núm.
9067/166084/2020) aprovar l’ampliació del termini per la presentació de la sol·licitud
definitiva d’ampliació del termini inicial de la fase d’implantació del contracte, així com
requerir la justificació dels danys i perjudicis provocats com a conseqüència de la crisi
sanitària de la covid-19 o de les mesures de les administracions competents per a
combatre’l. Així mateix, s’atorgà a la societat contractista SOC MOBILITAT un termini
màxim de tres mesos, comptadors a partir de la notificació de la resolució, per tal que
presentés la sol·licitud definitiva d’ampliació del termini inicial de la fase d’implantació
del contracte, així com la deguda justificació dels danys i perjudicis provocats com a
conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19 o de les mesures de les
administracions competents per a combatre’l. La resolució també informava que, una
vegada presentada en forma, aquesta administració hauria de resoldre en el termini
general màxim de tres mesos previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administració comú de les administracions públiques. Per últim, la
resolució informava que l’ATM va resoldre no fer extensius els efectes de l’acord
primer de la resolució de data 29 d’abril de 2020 a la culminació del cronograma,
havent-se d’estar als termes de l’indicat en el RDL 8/2020, així com en el previst en el
contracte del projecte T-mobilitat, o en el seu defecte, en la legislació especial i
ordinària de contractes públics, la jurisprudència dels tribunals i els dictàmens dels
òrgans consultius per supòsits anàlegs, respecte del reequilibri econòmic del
contracte.
Atès que en data 25 d’octubre va entrar en vigor el Reial decret 926/2020, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARSCOV-2 i posterior prorroga decretada pel Real Decret 956/2020, de 3 de novembre,
així mateix, es va dictar la Resolució, del Congrés dels Diputats, de data 29 d’octubre
per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat
d’alarma declarat pel Real Decret 926/2020, de 25 d’octubre.
Atès que en data 30 d’octubre de 2020 (registre d’entrada núm. 1015E/340/2020) va
tenir entrada en aquesta administració comunicació d’INDRA SISTEMAS, SA, per la
qual donava informació sobre la situació del projecte T-mobilitat respecte a la
negociació del reequilibri, per concloure que a partir del dia 31 d’octubre de 2020
procediria a iniciar la paralització progressiva dels seus treballs en el projecte Tmobilitat.
Atès que en data 30 d’octubre va entrar en vigor la Resolució SLT/2700/2020; i
successivament, en data 6 de novembre va entrar en vigor la Resolució
SLT/2811/2020; en data 23 de novembre va entrar en vigor la Resolució
SLT/2983/2020, en data 7 de desembre va entrar en vigor la Resolució
SLT/3177/2020; en data 14 de desembre va entrar en vigor la Resolució
SLT/3268/2020, en data 21 de desembre va entrar en vigor la Resolució
SLT/3354/2020 per les qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia covid-19 al territori de
Catalunya, en data 4 de gener de 2021 va entrar en vigor la Resolució SLT/1/2021, en
data 16 de gener va entrar en vigor la Resolució SLT/133/2021, en data 5 de febrer va
entrar en vigor la Resolució SLT/275/2021, en data de 19 de febrer va entrar en vigor
la Resolució SLT/436/2021, en data de 26 de febrer va entrar en vigor la Resolució
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SLT/516/2021, en data 5 de març va entrar en vigor la Resolució SLT/612/2021, en
data 12 de març va entrar en vigor la Resolució SLT/716/2021, en data 26 de març va
entrar en vigor la Resolució SLT/845/2021, en data 8 d’abril va entrar en vigor la
Resolució SLT/971/2021, en data 16 d’abril va entrar en vigor la Resolució
SLT/1088/2021, en data 23 d'abril va entrar en vigor la Resolució SLT/1178/2021, en
data 30 d'abril va entrar en vigor la Resolució SLT/1278/2021, en data de 7 de maig va
entrar en vigor la Resolució SLT/1392/2021, en data 21 de maig va entrar en vigor la
Resolució SLT/1587/2021, en data 3 de juny va entrar en vigor la Resolució
SLT/1762/2021, en data 4 de juny va entrar en vigor la Resolució SLT/1778/2021, en
data 11 de juny va entrar en vigor la Resolució SLT/1840/2021, en data 18 de juny va
entrar en vigor la Resolució SLT/1934/2021, en data 30 de juny va entrar en vigor la
Resolució SLT/2048/2021, en data 8 de juliol va entrar en vigor la Resolució
SLT/2147/2021, en data 13 de juliol va entrar en vigor la Resolució SLT/2212/2021, en
data 16 de juliol va entrar en vigor la Resolució SLT/2258/2021, en data 20 de juliol va
entrar en vigor la Resolució SLT/2331/2021, en data 29 de juliol va entrar en vigor la
Resolució SLT/2498/2021, en data 11 d'agost va entrar en vigor la Resolució
SLT/2640/2021, en data 19 d'agost va entrar en vigor la Resolució SLT/2654/2021, en
data 26 d'agost en vigor la Resolució SLT/2665/2021, en data 2 de setembre entra en
vigor la Resolució SLT/2704/2021, en data 9 de setembre entra en vigor la Resolució
SLT/2751/2021, en data 16 de setembre entra en vigor la Resolució SLT/2817/2021 i
en data 22 de setembre la Resolució SLT/2860/2021.
Atès que en data 10 de novembre de 2020 (registre d’entrada núm. 1015E/372/2020)
va tenir entrada en aquesta administració escrit d’INDRA SISTEMAS, SA, en el que
trasllada la comunicació realitzada a SOC MOBILITAT de data 9 de novembre, en la
qual posa en coneixement la continuïtat de la seva activitat en el projecte T-mobilitat
fins el 30 de novembre de 2020, data en la que realitzaria una nova avaluació de la
situació, sense renunciar als seus drets i amb reserva de les accions legals pertinents,
així mateix sol·licitava a SOC MOBILITAT que procedia a comunicar formalment la
situació econòmica que estava provocant a SOC MOBILITAT tant el retard en l’acord
de reequilibri com el possible retard en la posada en servei del projecte T-mobilitat en
l’any 2021 per fer coincidir l’entrada en servei simultània a tots els operadors i que la
solució era la posada gradual en servei des del punt de vista de la mitigació d'impactes
econòmics i de riscos tècnics.
Atès que en data 17 de novembre de 2020 (registre d’entrada núm. 1015E/393/2020)
SOC MOBILITAT va posar en coneixement d’aquesta administració la situació actual
en la que es troba el projecte de T-mobilitat respecte la disponibilitat tecnològica per
fases i per cada operador de transport, així com que encara te pendent de realitzar
l’auditoria externa pel sobrecost i l’informe jurídic sol·licitat per l’ATM i, sol·licita que
l’ATM es faci responsable de l’impuls i disponibilitat dels recursos de totes les parts del
projecte, per tal de complir amb els recursos disponibilitats i planificacions de tasques
acordades.
Atès que en data 1 de desembre de 2020 (registre de sortida E-notum núm.
9067/239361/2020), l’ATM donà resposta a l’anterior comunicació de SOC
MOBILITAT.
En data 3 de desembre de 2020 (registre de sortida E-notum núm. 9067-242544)
l’ATM va respondre amb comentaris a la comunicació de SOC que va tenir entrada el
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18 de novembre amb número de registre d’entrada 1015E/387/2020, en la qual
s’inclou una breu descripció de l’avanç del Projecte T-mobilitat.
En data 21 de desembre de 2020 (registre de sortida E-notum núm.
9067/260950/2020), (registre de sortida E-notum núm. 9067/260950/2020) es va
acordar per resolució del Director general ampliar el termini per a la presentació de
presentació definitiva de la preceptiva sol·licitud de reequilibri contractual amb
l’acreditació del termini concret d’ampliació sol·licitat, i l’acreditació de la realitat,
efectivitat i quantia de les despeses salarials addicionals no ordinàries del personal en
nòmina de la societat contractista com a conseqüència del temps perdut com a motiu
de la covid-19 en compliment dels requisits establerts en l’article 34.2 del RDL 8/2020,
per un màxim de 45 dies de conformitat amb l’article 32 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que en data 1 de febrer de 2021 (registre d’entrada núm. 1015E/28/2021), va
tenir entrada en aquesta administració nova sol·licitud de reequilibri econòmic per part
de la societat contractista de la T-mobilitat, d’acord amb el que s’estableix en la
normativa ordinària i contractual d’aplicació.
Atès que en resposta a la sol·licitud SOC MOBILITAT, aquesta administració,
mitjançant comunicació de data 18 de febrer de 2021 (registre de sortida E-notum
num. 9067/51391/2021), va traslladar una primera ronda de consultes i aclariments a
la societat contractista, tot concedint-li un termini de 15 dies hàbils per a respondre.
Atès que en data 5 de març de 2021 va entrar en aquesta administració (registre
entrada núm. 1015E/88/2021) comunicació de l’empresa SOC MOBILITAT donant
resposta a la comunicació de 21 de desembre, i indicant la impossibilitat, per causes
alienes a la seva voluntat i capacitat d’acció, de determinar l’impacte de
l’esdeveniment en el programa dels treballs i l’acreditació del termini concret
d’ampliació, tots dos determinants en la sol·licitud d’ampliació del termini inicial i en la
quantificació dels danys i perjudicis.
Atès que en data 8 de març de 2021 el Director general de l’ATM va emetre resolució
per la qual va resoldre suspendre el transcurs del termini legal conferit a SOC
MOBILITAT, mitjançant resolució de data 2 d’octubre de 2020 i la resolució de data 21
de desembre de 2020, fins a la presentació de la sol·licitud definitiva d’ampliació del
termini inicial de la fase d’implantació del contracte, d’acord amb el que s’estableix en
l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Atès que en data 16 d’abril de 2021 va tenir entrada en aquesta administració (registre
entrada núm. 9015.574267.2021) comunicació de la societat contractista informant de
la necessitat de resoldre el reequilibri econòmic instat a data 1 de febrer de 2021.
Atès que en data 25 de maig de 2021 aquesta administració va remetre carta a SOC
MOBILITAT (registre de sortida núm. 9067/222350/2021) requerint-li documentació de
caràcter financer, fiscal, legal i laboral.
Atès que en data 1 de juny de 2021 va tindre entrada a l’ATM (registre d’entrada núm.
9015.962801.2021) comunicació de l’empresa SOC MOBILITAT traslladant
parcialment la documentació requerida en data 25 de maig, i posant de manifest que:
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“alguna altra informació sol·licitada, en la mesura que afecta a tercers ‐vinculats amb
SOC MOBILITAT contractual o orgànicament i, en alguns casos, fins i tot, a tercers
sense cap vincle amb SOC MOBILITAT de la naturalesa descrita‐, requereix un acord
de confidencialitat i de justificació de propòsit per part de l’ATM i també en relació amb
les persones que tinguin accés a la documentació, així com un termini addicional.”.
Atès que en data 4 de juny de 2021 aquesta administració va instar a SOC
MOBILITAT (registre de sortida núm. 9067.254774.202) a complir sense dilacions amb
el requeriment de 25 de maig d’acord amb l’establert en el marc normatiu en matèria
de confidencialitat o transparència.
Atès que en data 21 de juny de 2021 va tindre sortida d’aquesta administració (registre
de sortida núm. 9067.254774.2021) una comunicació dirigida a SOC MOBILITAT
informant de la necessitat que, en cas de reequilibri extraordinari, aquest havia de ser
expressament adoptat pel Consell d’Administració de l’ATM. Altrament, el mateix dia
va tindre entrada a l’ATM (registre d’entrada núm. 9015.1124649.2021) comunicació
de SOC MOBILITAT informant d’un sobrecost dels proveïdors derivat del projecte Tmobilitat.
Atès que en data 20 de setembre de 2021 (registre d’entrada núm.
9015/1613186/2021) va tindre entrada a l’ATM carta de SOC MOBILITAT informant de
l’import dels sobrecostos addicionals al plà econòmic i financer del projecte T-mobilitat
fins a data 31 d’agost de 2021.
Atès que en data 28 de setembre de 2021 (registre de sortida núm.
9067/480890/2021) aquesta administració va requerir a SOC MOBILITAT la
presentació de la documentació acreditativa utilitzada per a la realització dels informes
d’auditoria de les empreses SENER i MAZARS, amb data límit d’entrega abans del 4
d’octubre de 2021.
Atès que, tal com s’ha indicat anteriorment, en data 1 de febrer de 2021, la societat
contractista va lliurar dues auditories de les empreses auditores (SENER i MAZAR)
amb la valoració i identificació tècnica de les sol·licituds de reequilibri presentades i
amb una sol·licitud de compensació de 31 MEUR aproximadament.
Atès que els serveis tècnics de l’àrea de la T-mobilitat de l’ATM van procedir a la seva
valoració preliminar, tot fixant un impacte compensatori entorn els 14-16 MEUR.
Atès que a les sol·licituds de compensació de la societat contractista, s’hi haurien
d’afegir el cost proporcional derivat de possibles despeses de finançament.
Atès que per tot l’anterior i per procedir a la verificació de l’acreditació de la realitat,
efectivitat i quantia de les sol·licituds de compensació instades per la societat
contractista del projecte T-mobilitat, cal aconseguir tota la documentació acreditativa
de la despesa sol·licitada, així com comprovar la seva adequació tècnica i legal, ja
sigui mitjançant els serveis tècnics de l’ATM competents i/o amb el recolzament per
part d’auditories externes, imparcials i especialitzades.
Per tot l’anterior,
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S’ACORDA
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’estat de la situació de les sol·licituds de
reequilibri excepcional i ordinari del contracte de col·laboració entre el sector públic i el
sector privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou
sistema tecnològic, tarifari i de gestió (expedient número 24/12), iniciades a petició de
la societat contractista del projecte T-mobilitat en data 14 d’abril de 2020 i 1 de febrer
de 2021.
Segon.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM a la realització dels tràmits
oportuns per a l’anàlisi i elaboració dels estudis i informes pertinents per part de l’àrea
tècnica competent de l’ATM o per mitjans externs, a l’objecte de verificar l’adequació
normativa i tècnica del projecte T-mobilitat, així com l’acreditació documental de la
realitat, efectivitat i quantia de les sol·licituds de reequilibri instades per part de la
societat contractista del projecte T-mobilitat.
Tercer.- ELEVAR a l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament competent en matèria de transports al qual resta adscrit el consorci de
l’ATM, la documentació i el resultat dels informes i estudis indicats en els acords
anteriors per tal de procedir a la seva valoració, aprovació i assignació, si escau, al
fons covid-19 de lluita contra la crisi pandèmica.”
b. Sobre la posada en servei de la T-mobilitat
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 posada en servei de la
primera fase del projecte T-mobilitat, tal com s’ha comentat al llarg de la sessió. Al respecte
informa de les propostes d’acord, que són concretament delegar en el Director General de
l’ATM, prèvia comunicació a les administracions consorciades, l’autorització de la posada en
servei de la T-mobilitat un cop el sistema es trobi correctament habilitat amb les condicions
tècniques necessàries per tal de garantir els drets de les persones usuàries del servei.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“En data 24 d’octubre de 2014 es va formalitzar el contracte del projecte T-mobilitat
entre l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant “ATM”) i la SOCIETAT
CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA (en endavant “SOC MOBILITAT”), segons allò
que s’estableix als plecs de la licitació aprovats pel Consell d’Administració de l’ATM
de data 22 de maig de 2014 que recollien la proposta de contracte a subscriure.
En data 3 de març de 2017 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la
primera modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
tecnològic, tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
En data 19 de febrer de 2020 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la
segona modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat per a l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema
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tecnològic, tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
En data 7 de maig de 2021 es va formalitzar, entre l’ATM i SOC MOBILITAT, la tercera
modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a
l’execució del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic,
tarifari i de gestió, amb l’objectiu de solucionar les diverses problemàtiques
aparegudes durant l’execució del projecte.
Atès que a conseqüència de l’estat d’execució del contracte del projecte T-mobilitat,
els darrers mesos s’ha establert un marc de negociació de reequilibri contractual amb
la societat contractista per tal d’assolir un acord en el procediment de reequilibri i de
possible modificació contractual amb una honesta equivalència dels deures i
obligacions de SOC MOBILITAT, tot tenint en compte l’equilibri propi del contracte, el
retard previ i les conseqüències del retard previ que li resulten atribuïbles, la prudència
i excepcionalitat de les compensacions previstes en el Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19, així com el necessari marc de repartiment de riscos al que ens
hem vist abocats a causa de l’actual crisi sanitària a conseqüència de la covid-19.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2020, va restar informat de la proposta de disponibilitat tecnològica
plantejada per la societat contractista, així com de les diverses complicacions per a
l’assoliment d’un acord i en definitiva per a la posada en servei del nou sistema derivat
del projecte T-mobilitat en els termes acordats en la documentació contractual de
referència.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 21 de
desembre de 2020, va aprovar que la posada en servei del projecte T-mobilitat s’havia
de produir entre el 24 de febrer de 2021 i el 30 de juny de 2021, així com les
condicions que havien de complir-se per a l’establiment d’un calendari d’implantació
fiable que condueixi a determinar una data de posada en servei del sistema.
Atès que, malgrat el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de
data 14 de juliol de 2021, va aprovar constituir un Comitè d’autorització de la posada
en servei de la T-mobilitat amb representació de les administracions consorciades de
l’ATM per fixar la data de posada en servei a proposta del Director General de l’ATM,
aquest mecanisme finalment no ha estat possible activar-lo degut a l’evolució del
calendari del projecte en la darrera fase d’implantació.
Atès que l’evolució del projecte en el darrer període ha estat substancial, avançant
significativament en el tancament del procés de desenvolupament, proves i validació
de les diferents solucions en tots els àmbits d’execució, havent-se pogut efectuar a
més i de manera satisfactòria un conjunt de proves d’usabilitat del sistema amb
usuaris externs.
Ates que aquest avenç en la maduració del projecte ha permès iniciar el 4 d'octubre
del 2021 la marxa en blanc del sistema, etapa final del procés de validació i acceptació
del sistema, essent el pas consecutiu la posada en servei de la Fase 1 de la Tmobilitat, amb la incorporació a la tecnologia sense contacte de la T-jove i T-usual d'1
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zona per als trajectes dins dels 36 municipis de l'AMB, i que s’haurà de comunicar a la
ciutadania com una etapa més en el desplegament del projecte, el qual no es
considera implantat fins que abasti tot l'àmbit de l'ATM i tota la gamma de títols
integrats.
Atesa la conveniència de disposar d’un mecanisme àgil que permeti passar sense
dilacions de la marxa en blanc a la posada en servei de la Fase 1 de la T-mobilitat,
atenent estrictament a criteris de suficiència tècnica.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
DELEGAR en el Director General de l’ATM, prèvia comunicació a les administracions
consorciades, l’autorització de la posada en servei de la T-mobilitat un cop el sistema
reuneixi i acrediti les condicions tècniques necessàries durant la fase de Marxa en
Blanc.”
c. Sobre l'acord amb les concessionàries de TRAM per a la unificació
tramviària
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 l’estat de l’acord amb les
concessionàries de TRAM per a la unificació del TRAMVIA . Al respecte informa que cal
aprovar la modificació de les concessions del sistema de tramvia per tal de donar
compliment al projecte d’implantació de la Xarxa Tramviària Unificada. Així mateix es
proposa que el Consell d’Administració delegui en la figura del Director General de l’ATM la
subscripció amb el contractista de la documentació contractual necessària, sempre de forma
condicionada a l’informe favorable del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya.
Respecte d'aquest punt, el secretari indica que el Sr. Marc Sanglas i Alcantarilla ha deixat
constància expressa per escrit del seu vot en contra respecte de l'acord d'aquest punt de
l'ordre del dia.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per majoria el següent acord:
“L’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, “ATM”) va convocar en data 24 de
desembre de 1998 un concurs públic internacional restringit d’adjudicació de la
redacció del projecte, construcció i explotació d’un sistema de tramvia/metro lleuger en
el corredor Diagonal-Baix Llobregat de l’Àrea de Barcelona, amb número d’expedient
administratiu 54/98. En data 27 d’abril de 2000, el Consell d’Administració de l’ATM va
adjudicar el referit contracte a l’entitat mercantil Tramvia Metropolità, SA. En relació
amb el mateix, en data 16 de març de 2009, amb la finalitat d’adaptar els instruments
reguladors del sistema de Tramvia Diagonal-Baix Llobregat a la seva realitat física,
econòmica i jurídica, ambdues parts van convenir un Text Refós del Contracte
Administratiu del Sistema Trambaix, en el que el termini de finalització de l’explotació
es va fixar en data 1 d’abril de 2032.

Consell Administració 2021/3
06 d’octubre de 2021

Doc.original signat per:
Álvaro Ramírez Salvador
22/12/2021,
Jordi Puigneró i Ferrer
28/12/2021

34

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

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0NH8CDOJ72EAD0W5CJIVDW4BBB3Y3MU9*
0NH8CDOJ72EAD0W5CJIVDW4BBB3Y3MU9

Data creació còpia:
21/01/2022 13:27:17
Data caducitat còpia:
21/01/2025 00:00:00
Pàgina 34 de 48

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

Per la seva part, l’ATM va convocar en data 31 de gener de 2002, un concurs públic
internacional de concessió del sistema de tramvia Glòries-Besòs (Estació del Nord Glòries – Gran Via – Fòrum 2004 – Sant Adrià del Besòs - Badalona), amb número
d’expedient administratiu 11/02. En data 4 de juliol de 2002, el Consell d’Administració
de l’ATM va adjudicar el contracte a Tramvia Metropolità del Besòs, SA. En relació
amb el mateix, en data 14 de novembre de 2012, amb la voluntat d’adaptar els
instruments reguladors del sistema de Tramvia Sant Martí-Besòs, a la realitat física i
econòmica, i de refondre en un únic document tots els documents contractuals
formalitzats, les parts varen convenir atorgar un Text Refós del Contracte de concessió
de sistema de tramvia Sant Martí-Besòs, en el que es fixava el termini de finalització
de l’explotació en data 1 d’abril de 2032.
En aquest context, la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària de Catalunya estableix en
el seu article 10 que per construir una infraestructura ferroviària o modificar-ne una
d'existent, s'ha de redactar un estudi informatiu i un projecte constructiu.
Així mateix, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, va introduir una disposició addicional tercera a la Llei
4/2006 per tal d’establir que la xarxa tramviària del Trambaix i el Trambesòs resten
integrades en el sistema tramviari unificat de l’àrea de Barcelona de titularitat de la
Generalitat, tot atribuint a l’ATM les funcions de planificació, ordenació, construcció i
gestió.
A aquests efectes, en data 22 de maig de 2019, el Consell d’Administració de l’ATM va
acordar facultar el Director general d’aquesta Administració a efectuar l’aprovació
definitiva de l’estudi informatiu d’acord amb les necessitats operatives per a la
conclusió dels treballs del projecte constructiu de la unió de les xarxes tramviàries.
En data 25 de juny de 2019, el director general de l’ATM va aprovar de forma definitiva
l’Estudi Informatiu, seleccionant l’alternativa 1: Tramvia per l’Av. Diagonal en
superfície, a desenvolupar en el projecte executiu.
En data 29 de juliol de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar el projecte
executiu de la “Connexió del Trambaix i del Trambesòs. Implantació d’una xarxa
tramviària unificada. Fase 1: Pl. Glòries - Girona”, que es compon de dos documents:
- Projecte Executiu de Transports. Fase 1 Pl. Glòries - Girona, redactat per la
UTE GPO-TYPSA-SENER.
- Projecte Constructiu de sistemes. Fase 1, redactat per INGEROP T3, SLU.
El pressupost de les obres tramviàries i de la compra de material mòbil ascendeix a
50.365.479 € abans d’IVA.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona va procedir a la redacció del projecte
d’urbanització en l’àmbit de la Diagonal de Barcelona entre els carrers Bailèn i la Plaça
de les Glòries Catalanes, a l’entorn del projecte tramviari.
Tenint en compte que la implantació de la Xarxa Tramviària Unificada a la trama
urbana tindrà impacte sobre vianants, bicicletes, vehicles privats i transport públic,
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l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM van considerar adient per raons tècniques, d’eficàcia
en la construcció, de disminució de les molèsties als ciutadans, de millora dels terminis
d’execució i per economitzar els costos, formalitzar un acord a efectes de coordinar les
competències d’ambdues Administracions i promoure els corresponents procediments
de contractació conjunta de conformitat amb el previst a l’article 31.3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En data 21 de desembre de 2020, el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar la
proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a
l’execució de les obres i compra de material mòbil per la posterior explotació de la
xarxa tramviària unificada. Així mateix, va procedir a autoritzar el Director general de
l’ATM per a la signatura d’aquest conveni que, al seu torn, va aprovar el pla de
finançament per a l’execució de les obres de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària
Unificada i la compra del material mòbil associat.
En data 5 de gener de 2021, l’ATM va trametre a la Direcció General de Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, la memòria justificativa i d’impacte pressupostari
relativa a la connexió del Trambaix i Trambesòs i, implantació d’una xarxa tramviària
unificada. El referit document estableix les condicions econòmiques i contractuals que
han permès l’autorització econòmica – financera, per part de la Generalitat de
Catalunya, als efectes d’executar les obres i la posterior explotació del nou tram
tramviari comprès entre la Plaça de les Glòries i la Plaça Francesc Macià.
En data 23 de febrer de 2021 (signat per part del Secretari general de l'Ajuntament de
Barcelona en data 9 de marc de 2021), es va subscriure el Conveni de col·laboració
per a l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM, el qual té per objecte establir els mecanismes
de col·laboració interinstitucional per a possibilitar la finalització dels treballs de
planificació de la Xarxa Tramviària Unificada, així com per a promoure la implantació i
l'execució de la Primera i Segona Fase de la Xarxa Tramviària Unificada i per establir
les condicions bàsiques en què s'haurà de gestionar aquesta, amb la finalitat d'acordar
les comeses de l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM.
En data 18 de maig de 2021, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar
l’aprovació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de la partida
de transferència a l’ATM de l’anteriorment denominat Departament de Territori i
Sostenibilitat, per atendre les despeses a atendre la Generalitat derivades de la
signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i posterior explotació de la
Primera Fase de la xarxa tramviària unificada, per un import total de 37.616.260,00
euros.
El pacte Tercer de l’esmentat Conveni de data 23 de febrer de 2021 sobre l’execució
de la unificació xarxa tramviària, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM van acordar que
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (en endavant BIMSA), actuaria com a
òrgan de contractació en la licitació dels contractes per a l’execució de les obres
d’urbanització i tramviàries de la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada, de tal
manera que BIMSA actuaria per compte de l’Ajuntament i l’ATM en la preparació,
tramitació i adjudicació del procediment de contractació dels respectius contractes.

Consell Administració 2021/3
06 d’octubre de 2021

Doc.original signat per:
Álvaro Ramírez Salvador
22/12/2021,
Jordi Puigneró i Ferrer
28/12/2021

36

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

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0NH8CDOJ72EAD0W5CJIVDW4BBB3Y3MU9*
0NH8CDOJ72EAD0W5CJIVDW4BBB3Y3MU9

Data creació còpia:
21/01/2022 13:27:17
Data caducitat còpia:
21/01/2025 00:00:00
Pàgina 36 de 48

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

El pacte Quart de l’esmentat Conveni de data 23 de febrer de 2021 estableix, respecte
dels compromisos en relació amb la gestió de la Xarxa Tramviària Unificada, el
següent:
“Partint de la vigència del “contracte de concessió del sistema de tramvia Sant
Martí - Besós” subscrit entre l’ATM i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS,
S.A., i del “contracte de concessió del sistema de tramvia Diagonal-Baix Llobregat
de l’àrea de Barcelona” subscrit entre l’ATM i TRAMVIA METROPOLITÀ, S.A.,
l’ATM i l’Ajuntament impulsaran les mesures adients, a través dels mecanismes
que contempla la legislació de contractes del sector públic i els propis contractes,
per tal de què en la mesura que les Parts considerin oportú, atenent entre altres a
les inversions realitzades per les diferents Administracions en la promoció i
execució del Projecte de la Xarxa Tramviària Unificada, es puguin aconseguir
alguna o vàries de les finalitats següents:
(i) Augmentar la participació de les Administracions en l’explotació de la
infraestructura, en coherència amb l’augment de la inversió pública que es
derivi de la Xarxa Tramviària Unificada, tenint en compte tant la inversió de
l’ATM com la realitzada per l’Ajuntament;
(ii) Ajustar la tarifa tècnica prevista als contractes actuals per tal de garantir
que, d’acord amb la normativa de contractació pública i el marc contractual
que resulti d’aplicació, l’ampliació del servei de la concessió no suposi
majors beneficis pel concessionari, derivats únicament del previsible
augment de la demanda de viatgers;
(iii) Garantir que les millores de rendibilitat que es puguin derivar de la
implementació de la Primera i la Segona Fase de la Xarxa Tramviària
Unificada redundin en el sector públic, atenent a què és qui haurà
planificat, executat i finançant la infraestructura i el material rodant
necessari per a la seva explotació.
S’ha de procedir a les modificacions de les actuals concessions del sistema
tramviari, que hauran de respectar allò que es preveu en els apartats (ii) i (iii)
d’aquest article, així com l’establert en la normativa de contractació pública i el
marc contractual que resulti d’aplicació. Aquest compromís serà d’obligat
compliment per a les parts en els termes anteriorment transcrits, havent de
formalitzar aquestes modificacions amb caràcter previ a l’adjudicació de les
inversions previstes pels signants d’aquest conveni, sempre que resultin afectades
per aquest compromís previ.
D’altra banda, les Parts manifesten la seva voluntat d’implementar conjuntament
un sistema de gestió pública de la infraestructura tramviària, una vegada expirat el
termini de vigència dels referits contractes.”
En compliment d’allò relacionat amb la Primera Fase de la Xarxa Tramviària Unificada
aquesta inclou l’execució dels següents projectes: Urbanització de l’Avinguda Diagonal
entre els carrers de Castillejos i el Passeig Sant Joan (aprovat per l’Ajuntament de
Barcelona en data 17/11/2020); Urbanització “Canòpia, Àmbit Tramvia”, inclosa la
Fase 1 de l’ampliació del vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1) (aprovat per
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l’Ajuntament de Barcelona en data 12/11/2020); Infraestructura tramviària Primera
Fase de la Xarxa Tramviària Unificada (aprovat per l’ATM en data 29/07/2020); i
Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la Primera Fase de la Xarxa
Tramviària Unificada (aprovat per l’ATM en data 29/07/2020) (conjuntament, els
“Projectes”).
Els esmentats “Projectes” han estat refosos en un projecte conjunt anomenat:
“Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (GironaCastillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària
unificada”, document refós del “Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries
Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del
“Projecte executiu d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou
accés Museu Disseny”, “Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona.
Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i
“Projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la xarxa
tramviària unificada” (el “Projecte Refós”).
En aquest projecte refós, i de conformitat amb l’establert al pacte Tercer del Conveni
de data 23 de febrer de 2021, es defineixen els següents lots per a procedir a la seva
contractació:
- LOT 01 “Canòpia-Intercanviador”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil
conjunts, tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit
de la Canòpia urbana on es generarà un nou intercanviador de transport públic
i es connectarà la nova actuació a les vies existents del Trambesòs.
- LOT 02 “Lepant-Gran Via”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts,
tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Lepant i la Gran Via.
- LOT 03 “Nàpols-Lepant”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts, tant
de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Nàpols i Lepant. En aquest lot s’inclouen
les dues obres singulars previstes en el projecte tramviari: el reforç de la
coberta del túnel de l’ADIF entre Marina i Consell de Cent i l’afectació al
Col·lector en el tram Nàpols-Sicília.
- LOT 04 “Girona- Nàpols”: Inclou l’execució de treballs d’obra civil conjunts,
tant de la infraestructura tramviària com de la urbanització, en l’àmbit de l’Av.
Diagonal comprès entre els carrers Girona i Nàpols.
- LOT 05 “Parades”: Inclou l’arquitectura, obra civil i instal·lacions no
ferroviàries associades a les parades.
- LOT 06 “Superestructura de Via. Subministrament”: Inclou el subministrament
de la via i dels aparells de via, la instal·lació de la qual queda integrada en els
lots 1 a 4 segons el tram on corresponguin.
- LOT 07 “Electrificació (ACT). Subministrament i serveis”: Inclou el
subministrament del sistema d’electrificació sense catenària “ACT”, la
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instal·lació del qual queda integrada en els lots de 1 a 4 segons el tram on
correspongui i també inclou el subministrament dels equips embarcats en el
material mòbil, així com l’adaptació de la flota existent.
- LOT 08 “Resta d’instal·lacions”: Contempla les instal·lacions de mitja tensió
corresponents a l’electrificació amb catenària en la zona de les Glòries i el
subministrament i instal·lacions d’equips per ampliar la subestació de Glòries.
- LOT 09 “Sistemes”: Contempla la totalitat de sistemes tramviaris
(senyalització, informació al viatger, ajut a l’explotació, control d’energia, etc.).
D’altra banda, per tal de dur a terme l’operació de la Primera Fase de la implantació de
la xarxa tramviària unificada es preveu que necessiti l’adquisició de tres noves unitats
mòbils. El termini previst per a la realització de les obres de tots els lots que l’integren i
per l’inici de l’explotació de la xarxa ampliada en la Primera Fase és de 21 mesos.
Posteriorment, el Comitè Executiu de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 26 de
maig de 2021, va prendre els següents acords:
“Primer.- APROVAR la contractació pública de la part que pertoca a l’ATM del
projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal
Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, document refós del “Projecte urbà de l’espai
lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona “Canòpia
Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació del
vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny”,
“Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del
Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i “Projecte
de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la xarxa tramviària
unificada” (el “Projecte Refós), en tot allò que resulti de competència de l’ATM i
per un import màxim pel que fa al Lot 1 de 2.816.364,01€ (IVA EXCLÒS), pel
que fa al lot 2 de 3.688.268,16€ (IVA EXCLÒS), pel que fa al lot 3 de
6.542.903,30€ (IVA EXCLÒS) i pel que fa al lot 4 de 4.418.969,05€ (IVA
EXCLÒS).
Segon.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM a subscriure els documents
contractuals necessaris per a procedir a la licitació conjunta i posterior
contractació del projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització
Av. Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs.
Implantació d’una xarxa tramviària unificada”, document refós del “Projecte urbà
de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona
“Canòpia Urbana”. Àmbit Tramvia” i la Fase 1 del “Projecte executiu d’ampliació
del vestíbul de l’estació de metro de Glòries (L1). Nou accés Museu Disseny”,
“Projecte executiu de transport. Fase 1: Pl. Glòries – Girona. Connexió del
Trambaix i Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada” i “Projecte
de sistemes i avantprojecte d’explotació de la primera fase de la xarxa tramviària
unificada” (el “Projecte Refós”).
Tercer.- ELEVAR l’acord precedent al Consell d’Administració de l’ATM per a la
seva ratificació.”
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Paral·lelament, els serveis tècnics i de contractació de l’ATM han finalitzat la redacció
dels plecs de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules administratives
particulars dels lots 5 a 9 abans detallats, restant pendents els plecs i la documentació
contractual relatius al material mòbil.
Pel que fa al pressupost de transport, l'increment de cost del sistema ACT,
9.686.354,00 € (amb IVA) a finançar per part de l’Ajuntament de Barcelona, està
repartit dins dels imports dels lots de les obres 1-2-3-4 i dins del lot 7 de
subministrament sense catenària ACT.
La suma dels imports previstos en el Conveni que seran finançats per l’ATM pel
conjunt dels lots de les obres és de 32.610.228 € (IVA exclòs) i per a la compra del
material mòbil de 9.750.000 € (IVA exclòs).
Aquests imports no inclouen els següents conceptes: (i) la Direcció facultativa de les
obres, (ii) assistències tècniques que siguin necessàries per al seu control i execució,
(iii) imports de les enginyeries específiques i, (iv) imports derivats de l’adquisició dels
equips que els serveis de l’àrea de mobilitat de l’ATM considerin que cal incorporar en
el material mòbil, imports que hauran de ser aprovats per l’ATM.
Atès que el conjunt de lots a licitar i la compra del material mòbil atenen al contingut
establert en el Conveni de col·laboració subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM
per a l’execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 14 de
juliol de 2021, va acordar:
“Primer.- APROVAR la contractació pública de la part que pertoca a l’ATM del
projecte “Document Refós del “Projecte executiu d’urbanització Av. Diagonal
Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i Trambesòs. Implantació
d’una xarxa tramviària unificada”, així com la proposta de plecs de prescripcions
administratives i tècniques dels Lots 5 a 9 relatives a la contractació conjunta
amb BIMSA i adjuntes en annex.
Segon.- AUTORITZAR al Director general de l’ATM a subscriure els documents
contractuals necessaris per a procedir a la licitació i posterior contractació de
qualsevol dels lots del projecte “Document Refós del “Projecte executiu
d’urbanització Av. Diagonal Fase 1 (Girona-Castillejos). Connexió del Trambaix i
Trambesòs. Implantació d’una xarxa tramviària unificada”, i de la compra del
material mòbil competència de l’ATM i per un import màxim pel conjunt dels lots
de les obres que no pot superar el previst en el conveni de 32.610.228 € (IVA
exclòs) (trenta-dos milions sis-cents deu mil dos-cents vint-i-vuit euros (IVA
exclòs) i un import màxim per a la compra del material mòbil de 9.750.000 € (IVA
exclòs) nou milions set-cents cinquanta mil euros (IVA exclòs).
Tercer.- RATIFICAR les actuacions dutes a terme fins a la data per part del
Comitè Executiu de l’ATM i de la Direcció general de l’ATM, així com
AUTORITZAR al Director general de l’ATM a la subscripció de qualsevol
document contractual necessari per a donar compliment a l’acordat en el Consell
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d’Administració de l’ATM de data 21 de desembre de 2020, així com en el previst
el Conveni de col·laboració de data 23 de febrer de 2021 per a l’execució de les
obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.”
Paral·lelament, en compliment del pacte Quart de l’esmentat Conveni de data 23 de
febrer de 2021 relatiu als “Compromisos en relació amb la gestió de la Xarxa
Tramviària Unificada”, els serveis tècnics i jurídics de l’ATM han elaborat -fruit també
de les respectives negociacions amb les societats concessionàries del sistema
tramviari- una proposta de modificació de les actuals concessions del sistema tramviari
referents a: (i) l’expedient número 51/98: "CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL
RESTRINGIT D’ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA
CONSTRUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ D’UN SISTEMA DE TRAMVIA/METRO LLEUGER
EN EL CORREDOR DIAGONAL-BAIX LLOBREGAT DE L’ÀREA DE BARCELONA” i
(ii) l’expedient número 11/02: “CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL DE
CONCESSIÓ DEL SISTEMA DE TRAMVIA GLÒRIES-BESÒS (ESTACIÓ DEL NORD
– GLÒRIES – GRAN VIA – FÒRUM 2004 – SANT ADRIÀ DE BESÒS – BADALONA)”.
A aquests efectes, la proposta de modificació s’ajusta a allò previst a la memòria
justificativa i d’impacte pressupostari del projecte en qüestió, així com a les previsions
del Conveni de col·laboració subscrit en data 23 de febrer de 2021 entre l’Ajuntament
de Barcelona i l’ATM. Addicionalment, el seu contingut es troba sota l’empara de la
normativa de contractació pública que resulta d’aplicació, així com del marc contractual
aplicable a cadascuna de les concessions.
Altrament i atès que aquest compromís és d’obligat compliment per a les parts, haventse de formalitzar aquestes modificacions amb caràcter previ a l’adjudicació de les
inversions previstes per a la unificació del sistema tramviari segons l’establert al pacte
Quart del Conveni -sempre que resultin afectades per aquest compromís previ-, és
d’interès d’aquest Consorci procedir a l’aprovació dels termes de la proposta de
modificació, sens perjudici de tornar a requerir l’autorització del Consell d’Administració
de l’ATM en cas de produir-se una modificació substancial d’aquesta proposta o que
aquesta pogués ascendir a un impacte econòmic que posi en perill el resultat positiu
de l’anàlisi cost-benefici contingut a la memòria justificativa i d’impacte pressupostari
relativa a la connexió del Trambaix i Trambesòs per a la implantació d’una xarxa
tramviària unificada.
De conformitat amb l’anterior, els termes i l’abast de la proposta de modificació dels
contractes concessionals existents de Trambaix i Trambesòs són els següents:
1. La modificació projectada consisteix en l’explotació d’un nou tram
d’infraestructura ferroviària que suposarà la unió de les dues xarxes tramviàries
actualment en operació, amb l’objectiu que ambdues concessionàries passin a
operar al llarg de la totalitat de la xarxa tramviària.
2. La connexió de la xarxa tramviària ha de passar necessàriament per la
modificació d’ambdós contractes de concessió, tant del Trambaix com del
Trambesòs, als efectes de complir amb la pròpia finalitat de la unificació
tramviària, això és, garantir que l’operació tramviària es duu a terme eficientment
al llarg de tota la xarxa tramviària. Conseqüentment, resulta necessari que
ambdues entitats gestores puguin circular al llarg de tota la xarxa tramviària,
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passant pel nou tram construït i tenint ambdues accés al tram de via pertanyent a
l’altre concessionari. A aquests efectes, el model d’explotació de la xarxa
tramviària unificada consisteix en una gestió i operació única.
3. Per tal de materialitzar la unificació tramviària, el projecte de connexió es
divideix entre la Fase 1 de la unificació tramviària (Glòries -Verdaguer) i la Fase 2
(Verdaguer – Francesc Macià). En qualsevol cas, cal tenir en compte que la
modificació dels contractes no suposarà, en cap cas, un allargament del termini
concessional establerts als textos refosos, de manera que aquest es manté fixat
en l’1 d’abril de 2032.
4. La inversió i el finançament de les obres i de l’adquisició de material per la
Primera i Segona Fase de la unificació tramviària es durà a terme per l’Ajuntament
de Barcelona i l’ATM, essent, per tant, un projecte d’inversió pública, per la qual
cosa no hi haurà cànon per l'execució de les obres i compra de material mòbil de
la unificació tramviària.
5. L’explotació de la xarxa unificada, als efectes de mantenir i respectar al
màxim l’equilibri econòmic d’ambdues concessions, es repartirà de forma
ponderada segons els imports previstos en els texts refosos d’ambdós contractes,
de manera que el repartiment es durà a terme en funció de la proporcionalitat del
què suposa el volum de negoci per a cada concessió.
6. Segons l’establert al Conveni de 23 de febrer, i d'acord amb el compliment de
les premisses que els beneficis derivats de la connexió de les xarxes tramviàries
han de revertir al màxim en l’administració pública i s’ha de mantenir el criteri de
risc i ventura adaptat a la xarxa unificada, es procedirà a la modificació de la
contraprestació (tarifa tècnica i % de benefici industrial) de les concessions
actuals.
7. Pel que fa a la tarifa tècnica, es proposa una demanda objectiva corresponent
a la demanda de la xarxa completa que es detalla a l’informe econòmic annex al
present Acord i l’amplada de les bandes correspondria a la mitjana ponderada del
% corresponent a les dues concessions.
8. Es mantindran els conceptes de Bonus i Malus pel que fa a l’assoliment de la
demanda objectiva. S’afegirà un coeficient d’eficiència sobre els bonus per
estimular millorar la ràtio de cobertura sobre les despeses d’operació totals.
9. Es modifica a la baixa el Benefici Industrial (BI) de les despeses d’operació
addicionals amb el valor del 6% (actualment del 10%)
10. Les empreses concessionàries tindran l’obligació de mantenir el sistema
complert incloent la nova plataforma i el nou material mòbil i permetre l’operació
d’una en la plataforma de l’altre concessionari, fent-se responsable cadascuna
d’elles del seu tram, independentment de la causa i del causant del dany o
desperfecte.
11. Amb la finalitat de garantir els objectius establerts a la memòria justificativa i
d’impacte pressupostari relativa a la connexió del Trambaix i Trambesòs,
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implantació d’una xarxa unificada, les despeses d’operació que es fixin amb els
projectes d’explotació definitius i el repartiment dels ingressos publicitaris no
podran desviar-se significativament dels criteris establerts en l’esmentada
memòria tot aplicant el criteri d’economies d’escala.
12. El model de gestió de la xarxa unificada, seguint criteris d’eficiència i
coordinació, donarà una resposta única en la gestió del trànsit tramviari i la
resolució d’incidències derivades de l’operació tramviària, així com en tots aquells
subsistemes amb interfícies amb els viatgers com són l’atenció al client,
informació al viatger, política comercial i promoció pública.
13. L’explotació de la Primera Fase correspondrà a la concessió del Trambesòs,
tenint en compte que es tracta d’un perllongament físic de la referida concessió.
14. Pel que fa a la modificació temporal de la concessió de Trambesòs s’aplicaran
els criteris exposats en els punts anteriors aplicats només a aquesta xarxa.
Tanmateix l’amplada de bandes mantindrà els coeficients de Trambesòs aplicats
sobre la nova demanda calculada a l’informe econòmic annex al present Acord.
Atès l’anterior, la fonamentació jurídica que avala la modificació projectada és la
següent. Els referits contractes de concessió es regeixen jurídicament per la normativa
temporalment aplicable als mateixos, essent aquesta, la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de Contractes de les Administracions Públiques en el cas del Trambaix i, el Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques en el cas del Trambesòs.
No obstant l’anterior, en aplicació de la jurisprudència de la Unió Europea, el règim
jurídic de la modificació projectada es sotmetrà a les previsions normatives de la Llei
9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”), per
tractar-se del cos normatiu que positivitza els principis rectors i la jurisprudència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en relació amb les qüestions relatives a la
modificació contractual.
En aquest sentit, es determina que la modificació projectada no té encaix en els
supòsits de modificació previstos als contractes, de manera que, aquests no poden
emparar la modificació de les concessions als efectes d’executar el projecte
d’unificació tramviària. Per aquest motiu, resultaran d’aplicació les causes de
modificació no previstes establertes a l’article 205 de la LCSP, així com el seu règim
jurídic i els llindars corresponents a aquesta naturalesa de modificacions. En aquest
sentit, de l’anàlisi jurídica de les causes establertes a l’article 205.2 de la LCSP.
A aquests efectes, la justificació i acreditació jurídica de l’aplicació de la causa de
modificació no prevista es troben recollides a l’informe jurídic adjunt en annex.
Vistos els informes jurídic i tècnic-econòmic adjunts en annex.
Atès l’establert en l’article 9 i 11 dels Estatuts del Consorci de l’ATM, aprovats per
Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28
de maig, 288/2004, d’11 de maig, 97/2005, de 31 de maig i per acord de govern de
data 21 de febrer de 2017, respecte de les competències del Consell d’Administració i
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del Director general de l’ATM, així com l’article 2.2 del Reglament de règim interior
respecte de les funcions del Director general de l’ATM.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- APROVAR que es procedeixi a la modificació de les concessions del sistema
tramvia (Expedient número 51/98: "CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL
RESTRINGIT D’ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA
CONSTRUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ D’UN SISTEMA DE TRAMVIA/METRO LLEUGER
EN EL CORREDOR DIAGONAL-BAIX LLOBREGAT DE L’ÀREA DE BARCELONA” i
expedient número 11/02: “CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL DE CONCESSIÓ
DEL SISTEMA DE TRAMVIA GLÒRIES-BESÒS (ESTACIÓ DEL NORD – GLÒRIES –
GRAN VIA – FÒRUM 2004 – SANT ADRIÀ DE BESÒS – BADALONA”) d'acord amb
els criteris detallats en la part expositiva d’aquesta proposta i en els informes adjunts
en annex, sense perjudici que en cas de produir-se una modificació substancial
d’aquesta o que aquesta pogués ascendir a un impacte econòmic que posi en perill el
resultat positiu de l’anàlisi cost-benefici contingut en la memòria justificativa i d’impacte
pressupostari relativa a la connexió del Trambaix i Trambesòs implantació d’una xarxa
unificada, caldrà requerir nova autorització del Consell d’Administració de l’ATM a
efectes de la seva respectiva aprovació.
Segon.- DELEGAR en el Director general de l’ATM als efectes que, condicionat a
l’informe favorable del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya, subscrigui amb el contractista, la documentació contractual on es recullin
tots els aspectes derivats de l’aprovació del present Acord en els termes previstos en
l’apartat anterior i tot seguint les especialitats i requeriments normatius de la
modificació contractual que s’estableixin en la normativa de contractes del sector
públic. En el cas que, a resultes del citat informe, sigui necessari modificar algun
aspecte de les modificacions contractuals que ara es proposen, es convocarà un
Consell d’Administració extraordinari per tal que, si s’escau, siguin aprovades.
Tercer.- ENCARREGAR el Director general de l'ATM que mantingui puntualment
informat del desenvolupament dels punts anteriors el Comitè de Direcció de la
infraestructura entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM, creat mitjançant el conveni de
data 23 de febrer de 2021 (signat per part del Secretari general de l'Ajuntament de
Barcelona en data 9 de marc de 2021).”

9. VANDALISME I ASSETJAMENT SEXUAL AL TRANSPORT PÚBLIC
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia segueix amb la paraula el Sr. Pere Torres Grau per
emplaçar als membres del Consell d’Administració a la documentació facilitada abans del
Consell Administració on es recullen totes les dades d’interès. Així mateix manifesta que en
properes sessions s’informarà més al detall de l’evolució de tots dos assumptes i de les
línies de treball seguides.
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10. ALTRES ASSUMPTES
a. Recursos d’alçada T-verda
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta. Addicionalment afegeix que quan el Director general de l’ATM estableix una
resolució respecte del títol de transport T-16, aquesta pot ser objecte de recurs d’alçada
davant el Consell d’Administració, tal com així s’estableix en l’article 21 dels Estatuts de
l’ATM.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que en data 8 de febrer de 2021, es va retirar el títol de transport pertanyent a la
usuària Mirella del Rocio Castellanos, atès que va ser intervingut sent utilitzat per una
tercera persona no titular d’aquest.
Atès que en data 7 d’abril de 2021, la senyora Mirella del Rocio Castellanos va
presentar les corresponents al·legacions a l’Autoritat del Transport Metropolità de
l’àrea de Barcelona (en endavant ATM).
Atès que en data 4 de juny de 2021, es va emetre per part de l’ATM la corresponent
resolució desestimant les al·legacions presentades per l’esmentada usuària.
Vist que en data 29 de juliol de 2021, la senyora Mirella del Rocio Castellanos
presenta un recurs d’alçada respecte de la resolució de l’ATM de no tornar-li el dret a
obtenir la targeta T-verda i que s’adjunta en annex.
Atès que el Comitè Executiu de l’ATM, reunit en sessió ordinària de data 26 de juliol de
2017, va acordar aprovar la integració de la T-verda en l’àmbit integrat de l’ATM, així
com aprovar les condicions d’utilització de la targeta T-verda recollides en el
Reglament d’utilització.
Atès que l’article 16 del Reglament d’utilització de la T-verda determina que, en cas
que un usuari del títol no compleixi amb les condicions d’utilització títol, l’administració
d’ofici podrà donar de baixa el títol de transport i el titular haurà d’abonar una
percepció mínima.
Atès que el Consell d’Administració de l’ATM és l’òrgan competent per a la resolució
del recurs d’alçada presentat.
Per tot l’anterior,
S’ACORDA
Primer.- DESESTIMAR el recurs d’alçada interposat per la senyora Mirella del Rocio
Castellanos contra la resolució d’anul·lació del títol de transport T-verda 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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b. Ratificació Ratificació dels Convenis subscrits pel Director general de l’ATM
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“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 14 de juliol 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 14 de juliol de 2021, que seguidament referenciem:
Addenda al conveni de model de relació entre l'Autoritat del Transport Metropolità i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al model de gestió del Centre d’Atenció i
Informació Metropolità de la T-mobilitat per a l’any 2021
Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport Metropolità i la Universitat
Politècnica de Catalunya relatiu en l’Assessorament, intercanvis d'informació i
realitzacions en els camps de la investigació, la tecnologia i la formació
Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt per a la implantació d’un aparcament d’aportació vinculat a una nova
parada a la BV-1602 amb la variant de la Serra a Lliçà d’Amunt.”
c. Aprovació dels Convenis subscrits d’Integració Tarifària
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM en data 15.11.2000 va adoptar l’acord
que seguidament transcrivim:
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“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 14 de
juliol de 2021, que seguidament referenciem:
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat de l’empresa Cintoi bus, SL
amb relació al servei de vigilància de seguretat dels caps de setmana en la prestació
de serveis de transport nocturn de viatgers per carretera (N30)
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat de l’empresa Cingles bus,
SA per a la prestació de serveis de transport nocturn de viatgers per carretera (N73)
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat de l’empresa Ferrocarriles i
Transportes, SA per a la prestació de serveis de transport nocturn de viatgers per
carretera (N70)
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat per a la compensació del
servei Vall del Tenes – UAB dins de la concessió de servei públic regular de transport
de viatgers per carretera Barcelona – Sant Feliu de Codines (V6439) d’Empresa
Sagalés, SA
Addenda al conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat per a la compensació del
servei entre Moià – Casterllterçol – Sant Quirze Safaja – Sant Feliu de Codines –
Caldes de Montbui – UAB dins de les concessions de servei públic regular de transport
de viatgers per carretera Barcelona – Santa Maria d’Oló, amb Filloles (V6427) i
Sabadell – Caldes de Montbui – Sabadell (V1487)
Addenda al conveni d’adhesió dels serveis urbans de Vilafranca del Penedès al
Sistema Tarifari Integrat de transport metropolità de data 17 de desembre de 2007”
d. Ratificació licitacions
Respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Pere Torres Grau exposa als assistents
la proposta.
D’acord amb tot l’exposat, el Consell d’Administració pren per unanimitat el següent acord:
“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 14 de juliol de
2021, va ratificar els procediments de contractació realitzats a l’ATM fins a la data.
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CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

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 14
de juliol 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 14 de juliol de 2021. “

Finalment i per concloure aquesta sessió, el President del Consell d’Administració agraeix la
participació a tots els membres del Consell d’Administració.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:45 hores.

El president

El secretari

Signat electrònicament
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