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Vista la petició adreçada al president de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

pels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP-Capgirem 

Barcelona, el President, de conformitat amb els articles 46,2 a) de la Llei de bases del 

règim local, 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 92.4 

del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat convocar a V.I. a la sessió extraordinària 

que celebrarà la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat a la Sala Lluís Companys 

de la Casa Consistorial a les 16 hores del dia 22 de març de 2017 per tractar l’acord 

següent: 

 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposició anb contingut de Declaració Institucional: 

 

 Dels Grups Municipals d’ERC i de la CUP: 

 

Única.-  La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar a Transports 

Metropolitans de Barcelona i, en concret, a la seva presidenta a: 1.- Complir 

amb els criteris de transparència i publicar les dades sobre els sous que 

perceben els directius de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 2.- 

Realitzar, en el termini de dos mesos, una auditoria externa sobre 

l’organització i la gestió interna de TMB, per tal de poder avaluar l’eficiència 

en la gestió d’aquesta empresa pública al llarg dels darrers anys. 3.- En el cas 

que l’auditoria determini una mala praxi per part dels actuals responsables de 

l’empresa pública TMB, així com dels seus antecessors, emprendre les mesures 

necessàries per tal de depurar responsabilitats. 4.- Entregar als membres del 

Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la plantilla de les 

empreses citades, inclosa la coberta per contractes temporals i d’interinatge no 

vinculats a cap lloc de treball. 5.- Entregar als membres del Consell 

d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) la relació de llocs de treball de 

cada una d’aquestes empreses, entesa com la llista que identifica cada un dels 

llocs de treball, amb indicació, per a cada un d’ells, de les dades següents: la 

denominació i les característiques essencials del lloc de treball, els requisits 

essencials per ocupar-lo, el grup, la categoria professional i el règim jurídic 

aplicable al lloc, la forma de provisió i la retribució íntegra de cada lloc de 

treball. 6.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i 

FMB S.A. (TMB) la relació de contractes temporals i d’interinatges subscrits 

per les empreses indicades i que no estan vinculats a cap lloc de treball, 

assenyalant per a cada un d’aquests contractes la durada i l’objecte del 

contracte, incloses les funcions que ha de desenvolupar la persona contractada 

per aquestes vies, i la retribució bruta íntegra prevista, sense donar el nom de la 

persona contractada. 7.- Entregar als membres del Consell d’administració de 

TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes del personal fora de 

conveni de Transports de Barcelona S.A. i Ferrocarrils Metropolitans de 

Barcelona S.A. (571 persones). 8.- Entregar als membres del Consell 

d’administració de TB S.A. i FMB S.A. (TMB) còpia de tots els contractes de 
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les externalitzacions que manté TB S.A. i FMB S.A. (seguretat, neteja, etc.). 

9.- Entregar als membres del Consell d’administració de TB S.A. i FMB S.A. 

(TMB) còpia de tots els contractes d’operacions fora del seu propi àmbit de 

servei (Metro de Panamà (dos), Tramvia Saragossa, Tren Equador, Sistema 

tarifari Equador, Tramvia d’Orán Argelia, Metro Santiago de Xile, Transport 

urbà Perpinyà, Transport urbà Antibes, BRT Greater Dhaka). 10.- Sol·licitar la 

intervenció de la Sindicatura de Comptes i la realització d’un informe de 

fiscalització respecte als processos de selecció, contractació i règim de 

retribucions de tots els càrrecs directius i personal fora de conveni de TB S.A. i 

FMB S.A. (TMB). 11.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la 

Sindicatura de Comptes i a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

 

Barcelona, 20 de març de 2017 
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