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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 22 de març de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 22 de març de 2017, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT en sessió extraordinària, sota la 

presidència de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 

Janet Sanz Cid, Mercedes Vidal Lago, Agustí Colom Cabau, Jordi Martí i Galbis, Santiago 

Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Daniel Mòdol i Deltell, 

Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan 

Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi és present l’Im. Sr. Josep Garganté Closa.  

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner Martorell Sònia 

Recasens Alsina, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro i Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S’obre la sessió a les 16.13 h. 

 

Part d’impuls i control 

 

Proposició amb 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 
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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 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. 

 

El Sr. MÒDOL saluda els assistents i comunica que els grups que han demanat la comissió 

extraordinària (CUP i ERC) han preguntat pels temps. Assenyala que es preveuen 9 minuts a 

compartir entre aquests dos grups i 3 minuts per a la resta. 

 

La Sra. LECHA pregunta si els 9 minuts són realment compartits, i la Sra. SANZ recorda que 

això ho ha establert Secretaria. 

 

El Sr. CORONAS considera surrealista que els grups que han demanat la comissió hagin de 

compartir 9 minuts, i subratlla que en les comissions extraordinàries els temps s’acorden. A 

continuació, demana que es concedeixin almenys 10 minuts a cadascun dels grups ponents. 

 

El Sr. MÒDOL indica que tot seguit es repartirà còpia de l’informe que, a petició del PP, ha fet 

el secretari amb relació a aquesta comissió extraordinària. 

 

La Sra. LECHA comenta que els grups no han rebut ni l’informe ni l’explicació. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que l’objecte d’aquesta comissió pertany a un àmbit d’actuació que no 

és competència directa de l’Ajuntament, ja que TMB no és de titularitat municipal ni depèn 

competencialment d’aquesta comissió, sinó de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera 

que aquest debat s’hauria de fer en el marc de l’Àrea Metropolitana i del Consell 

d’Administració de TMB. 

Afirma que Presidència i Secretaria han tingut una mirada àmplia en la interpretació d’aquesta 

sol·licitud de comissió extraordinària, entre altres raons perquè no és la primera vegada que es 

permet la inclusió d’aquest tema en l’ordre del dia. D’altra banda, indica que el fet que la 

presidenta de TMB sigui la regidora de Mobilitat no faculta la Comissió per prendre decisions, 

de manera que desenvolupar el debat aquí és poc eficaç i poc rigorós. 

Remarca que el Govern sempre ha donat resposta a les preguntes i els precs relatius a aquest 

tema presentats a la Comissió, però demana als grups que prenguin consciència de la situació i, 

per facilitar la tasca de la Comissió, no obliguin a prendre mesures excepcionals. 

Per acabar, explica que la proposta de Secretaria pel que fa als temps dels grups s’ha valorat 

tenint en compte que el debat d’avui tindrà un caràcter estrictament declaratiu. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que el Grup del PP va demanar un informe perquè durant el 

mandat anterior en diverses ocasions havia demanat comissions extraordinàries sobre temes 

relacionats amb TMB i amb el personal d’aquesta empresa i se li havia vetat la possibilitat de 

convocar aquestes comissions, de manera que volia saber si s’havia canviat el criteri. Entén que 
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sí, i celebra que ara sí que es pugui convocar una comissió extraordinària per tractar aquests 

temes. 

 

El Sr. CORONAS no troba bé que en una comissió extraordinària sobre un tema tan important 

els grups disposin de menys temps que en una proposició d’acord. Demana a la Presidència que 

reconsideri la proposta o que els grups arribin a un consens respecte d’aquesta qüestió. 

 

El Sr. MÒDOL subratlla que s’ha fet un esforç d’encaix dins la Comissió per tractar aquest 

tema, i manifesta que, si bé hi ha uns temps assignats, no té cap problema que es canviïn si hi ha 

consens entre tots els grups. 

 

La Sra. LECHA assenyala que es tracta d’un tema de mobilitat que genera molta discussió en 

l’opinió pública, i que es podria concloure que es veta o es limita la possibilitat de debatre sobre 

aquest tema, però entén que no és així, ja que es permet celebrar aquesta comissió 

extraordinària, i pregunta si el problema són els minuts i la relació amb l’àmbit (metropolità o 

de la ciutat). 

 

El Sr. MÒDOL insisteix que s’ha fet un esforç d’encaix i subratlla que fins ara mai no s’havia 

dut a terme una iniciativa com aquesta. 

Repeteix que els temps es poden canviar si hi ha consens per fer-ho, però observa que aquesta 

comissió extraordinària hauria de produir-se en un altre marc. 

 

El Sr. CORONAS entén que si es convoca és perquè sí que és pertinent fer-la, i que, un cop 

convocada, s’haurien de negociar els temps. 

 

El Sr. MÒDOL planteja la possibilitat de donar-se un temps per reconsiderar si és escaient o no 

que hi hagi una comissió extraordinària sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. CORONAS pregunta al president, qui té la potestat de convocar i desconvocar, si vol que 

la comissió es faci. 

 

El Sr. MÒDOL respon que ja ha quedat demostrat que sí. 

 

La Sra. LECHA subratlla que és absurd que els grups que plantegen la comissió extraordinària 

només tinguin un minut més d’intervenció que la resta de grups. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup no té cap problema que s’ampliïn els temps. 

 

El Sr. ALONSO indica que Cs tampoc no hi té cap inconvenient, però observa que s’hauria 

d’haver convocat la Junta de Portaveus per debatre i aclarir totes aquestes qüestions, en lloc de 

decidir el format de la comissió extraordinària en la mateixa sessió. 

 

El Sr. MÒDOL hi està d’acord. 

 

El Sr. FORN manifesta que el seu grup tampoc no té cap problema que s’ampliïn els temps. 

 

El Sr. MÒDOL pregunta quins temps proposarien els grups de la CUP i ERC. 

 

La Sra. LECHA assenyala que la proposta ja es va fer (10 minuts per a cadascun) però en cap 

moment no se n’ha rebut resposta. 
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El Sr. MÒDOL diu que no poden concedir-los 10 minuts a cadascun, i proposa afegir un minut i 

mig a cadascun d’aquests dos grups i un minut a la resta. 

 

El Sr. CORONAS insisteix que quan es convoca una comissió extraordinària, els temps no els 

imposa Secretaria, sinó que es negocien, i recorda que en altres ocasions els ponents han tingut 

10 o 12 minuts. 

 

El Sr. MÒDOL observa que no és ell qui ha fixat els temps, sinó que s’han fixat a partir de la 

interpretació del ROM de l’Ajuntament, i insisteix que ara proposa ampliar el temps dels grups 

proposants amb un minut i mig més per a cadascun, i el de la resta de grups, amb un minut més. 

 

El Sr. CORONAS remarca que és l’única comissió en la qual la Presidència no ha fet una 

proposta prèvia als grups, i que els grups proposants estan absolutament en contra que se’ls 

privi del temps necessari per fer un debat en condicions. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que els grups proposants tenen 6 minuts cadascun i dona pas al debat 

sobre el tema pel qual s’ha demanat la comissió. 

 

El Sr. CORONAS entén que ha quedat clara la incomoditat que provoca aquest debat en el si 

del Govern municipal: s’ha demostrat aquí fa un moment i s’ha demostrat també amb la 

convocatòria, per a aquest mateix matí, del consell extraordinari de TMB, que s’ha mantingut 

malgrat que s’havia demanat que es canviés de data perquè no coincidís amb la Comissió de 

Presidència (alguns regidors han hagut de triar entre assistir a una sessió o a l’altra). Lamenta 

que el Govern, un cop més, instrumentalitzi de manera partidista les institucions i permeti que 

la seva agenda la marquin els altres amb els temes que més els incomoden. 

Comenta que diverses resolucions i informes de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública (GAIP) i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades afirmen que les 

dades que es demanen han de ser públiques, i que TMB va dilatar els terminis, tot incomplint-

los, amb l’objectiu de donar temps perquè 163 directius en nom propi interposessin un recurs al 

TSJC contra la resolució de la GAIP, un recurs impulsat, segons s’ha publicat, pel líder del PSC 

al Masnou. Indica que el jutge podria aixecar les mesures cautelars, atès que ja en va aixecar 

unes primeres. 

Exposa que dels 35,5 milions de fora de conveni, 2,5 es reparteixen entre 21 directius —5 dels 

quals havien ocupat càrrecs amb el PSC o ICV-EUiA—, amb sous de gairebé 120.000 euros, i 

tres d’ells van arribar a cobrar 200.000 euros (Albert Busquets, Constantí Serrallonga i Dídac 

Pestaña, que va ser alcalde de Gavà del PSC durant vint anys). 

Assegura que TMB incompleix la Llei de transparència en el seu portal de transparència, ja que 

no publica tota la contractació, i s’ha negat a revelar el cost de diversos informes que va 

encarregar per mirar d’incomplir la resolució de transparència. D’altra banda, assevera que 

l’empresa va pactar amb els treballadors fora de conveni que si arribava a respondre la petició 

de transparència, ho faria de tal manera que no inclogués els seus sous reals, tal com es diu en 

una carta signada pel conseller delegat. 

Informa que, segons una investigació d’un mitjà de comunicació, un de cada sis recurrents té 

familiars directes treballant a l’empresa. 

Subratlla que hi ha prou motius perquè es faci una auditoria externa que aclareixi d’una vegada 

què passa a TMB des de fa tants anys: cal transparència i, si és necessari, depurar 

responsabilitats. 

Diu al Govern que tant la ciutadania com els treballadors i les treballadores de TMB estan molt 

emprenyats amb tot aquest assumpte, i ho estan amb raó. 
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Conclou que si no es facilita tota la informació necessària potser és perquè hi ha coses que no es 

vol que la ciutadania sàpiga, com ara que a TMB ha existit durant molts anys una col·locadora 

d’excàrrecs del PSC i d’ICV-EUiA amb sous de luxe. 

 

La Sra. LECHA assenyala que si avui cal parlar de transparència és perquè la direcció política 

de TMB (BC i PSC) es nega a fer públiques les retribucions del personal fora de conveni de 

l’empresa, unes 600 persones, i que mobilització rere mobilització els treballadors i 

treballadores del transport públic demanen aquesta transparència. 

 

El Sr. FORN comença la intervenció recordant que abans de l’aprovació al Parlament de 

Catalunya de la Llei de transparència el 29 de desembre del 2014, hi havia dificultats legals i 

limitacions imposades per la Llei de protecció de dades: diferents dictàmens advertien que era 

molt complicat posar a l’abast públic determinades dades precisament dels fora conveni. 

Observa que la Llei de transparència no ho permet tot, i que hi ha hagut un recurs de part dels 

treballadors i resolucions judicials. 

Remarca que anualment es realitzen auditories externes que es presenten al Consell 

d’Administració, on hi ha representació de tots els grups polítics, i a aquest control s’afegeix el 

que s’exerceix dins l’Àrea Metropolitana a través dels diferents partits polítics. 

Manifesta que el seu grup està d’acord que es demani als membres del Consell d’Administració 

tota la informació que s’esmenta en la proposició sempre que es compleixi la llei. Puntualitza, 

però, que potser aquesta informació s’hauria d’haver demanat en el Consell d’Administració i 

no en aquesta comissió extraordinària. 

Pel que fa als contractes d’operacions fora de l’àmbit metropolità, pregunta si TMB, una 

empresa de reconegut prestigi internacional, ha de deixar d’operar a l’exterior i de fer tasques 

d’assessorament que li reporten ingressos. 

Assenyala que la Sindicatura de Comptes ja el 2012 va fiscalitzar els comptes de Ferrocarrils, i 

després de 18 mesos, l’informe no feia cap esment respecte als processos de selecció, de 

contractació del personal i règim de retribucions dels càrrecs directius. 

Considera que en alguns debats, algunes persones busquen més amagar la realitat que abordar 

realment els problemes que pugui tenir TMB, i subratlla que cal vetllar perquè el primer 

operador de transports de Catalunya continuï treballant i funcionant correctament, en lloc de 

fer-lo malbé. Tot seguit, esmenta un estudi publicat per l’Institut de Recerca en Economia 

Aplicada que afirmava que TMB presenta una eficiència més gran que els operadors privats a 

l’àrea metropolitana. Coincideix, però, que hi ha aspectes millorables i qüestions que no 

funcionen en l’àmbit de la transparència i de la contractació. 

Expressa el rebuig del seu grup als discursos que únicament volen perjudicar l’empresa. 

En darrer lloc, comenta que caldria fer un debat serè sobre les retribucions i explicar què és 

TMB, una empresa amb més de 7.000 treballadors i 800 milions de pressupost que cada dia 

transporta 2 milions d’usuaris. Exposa que durant el mandat de CiU va haver-hi congelació, 

disminució de les retribucions i amortització de les places de persones que van deixar el Consell 

Directiu, i no va haver-hi cap contractació política. Subratlla que si el Consell Directiu no 

cobrés el que és adequat, hi hauria problemes d’equitat interna i de competitivitat, i que cal 

treballar per facilitar que l’empresa continuï amb les millores que calgui en la línia del que està 

fent i se situï en els mercats interior i exterior com una empresa capdavantera, en lloc de 

contribuir a perjudicar-la i eliminar-la. 

 

El Sr. ALONSO expressa la decepció del Grup de Cs pel fet que s’hagi hagut de convocar 

aquesta comissió extraordinària, que entén que constata un fracàs del Govern, que ha estat 

incapaç de portar a terme una gestió transparent i seriosa d’una empresa tan important com 

TMB, ha fet moltes maniobres dilatòries i ha facilitat informacions parcials. Per això, el seu 
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grup, que està compromès amb la transparència i no vol ser còmplice de polítiques que intenten 

amagar sous, votarà favorablement a la proposició. 

Explica que el primer que li van preguntar quan va ser escollit regidor el 2015 va ser si era 

veritat que TMB era un cementiri d’alts càrrecs polítics amb sous astronòmics. Des d’aleshores, 

el Grup de Cs ha presentat propostes i sovint ha demanat que TMB publiqui els càrrecs i sous 

dels directius, i espera que, en acabar la legislatura, pugui contestar amb convicció que això ja 

no és així. 

Qualifica de sorprenent i demagògic que ERC presenti aquesta proposta aquí, on és oposició, i 

no a l’Àrea Metropolitana, on governa, i que és la institució on està adscrita TMB. Diu als 

grups que cal que tots comencin a fer les coses bé. 

Per acabar, anuncia que el Grup de Cs ha presentat una proposta de resolució a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que demana mesures molt concretes per millorar la gestió i la 

transparència de TMB, i demana als grups que en el proper Ple de l’AMB deixin la demagògia 

política i busquin un acord. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta el vot favorable del seu grup, que feia molt de temps que 

demanava transparència a TMB i que l’Ajuntament debatés sobre l’empresa i el seu personal, 

però la mateixa secretaria que avui ha permès aquesta comissió ha vetat les comissions 

demanades pel PP sobre la mateixa qüestió en diferents ocasions. 

Observa que el dictamen de Secretaria, que diu que es pot debatre sobre TMB, encara que no 

sigui una qüestió estrictament municipal ni de competència material de la comissió, obre la 

porta a tractar temes d’altres administracions i àmbits que afecten directament Barcelona. Per 

exemple, es podria parlar del Consell Comarcal, de la Diputació o de la XAL, consorcis en què 

participa l’Ajuntament de Barcelona i casos en què la ciutat està directament afectada per 

qüestions que s’han esdevingut en aquests organismes. 

Indica que el Grup del PP ha presentat una iniciativa sobre la transparència i el personal de 

TMB a l’AMB, l’àmbit on s’ha de debatre aquesta qüestió i on podria haver presentat la seva 

proposició ERC, que governa a l’AMB amb el PSC i BC. Manifesta curiositat pel vot que 

emetrà ERC a l’AMB. 

Exposa que en moltíssimes ocasions ha demanat la relació de personal de TMB —amb més de 

500 persones fora de conveni, de les quals unes vint cobren una mitjana de 130.000 euros 

l’any—, així com el fitxer i el model 190, amb la relació nominal de percepcions de l’empresa, i 

mai no s’ha facilitat res. Remarca que l’AMB sempre ha negat al PP tota la informació 

relacionada amb el personal de TMB, i espera que ara, gràcies a aquesta proposició, per fi es 

faciliti. 

 

El Sr. MÒDOL coincideix que aquest debat s’hauria de produir a l’AMB, i observa que aquesta 

comissió no s’hauria de convertir en el que s’està convertint avui, entre altres motius, perquè 

algunes de les peticions o reclamacions de la proposició haurien de ser contrastades amb marcs 

legals, auditories, informes i altres processos, i l’Ajuntament no n’és responsable. 

Subratlla que el Grup del PSC sempre ha vetllat i vetllarà per garantir tota la transparència que 

estableixi la llei. Concreta que, en el cas dels sous, actualment estan publicats tots els que són 

obligatoris per la Llei de transparència, que afecten càrrecs directius, i estan en debat jurídic els 

casos en què es demana accés a informació d’altres anys i d’àmbits no regulats per llei. 

D’altra banda, assenyala que TMB fa les auditories anuals corresponents, que formen part dels 

comptes de l’empresa, i observa que presumir, com fa la proposició, que hi ha hagut una mala 

praxi és anar més enllà del que diuen les dades. Recorda que les condicions laborals dels 

directius de TMB estan marcades per contracte, i que s’està treballant per incloure en conveni 

tots els llocs de treball que no ho estaven. 
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Observa que, en parlar de mala gestió, caldria distingir entre la gestió qüestionable des del punt 

de vista de l’encert i la gestió qüestionable legalment, i subratlla que ni de les auditories ni de la 

Sindicatura de Comptes es desprèn que en la gestió de TMB hi hagi hagut cap il·legalitat. 

En darrer lloc, manifesta l’abstenció del PSC, que vetllarà per la transparència i la informació 

accessible en tots els àmbits dins dels marcs legals. 

 

La Sra. VIDAL comença la intervenció recordant que TMB és la principal empresa pública del 

país, dada que molts no tenen en compte. Assenyala que l’empresa vol mirar cara a cara 

qualsevol empresa de transport del món, i ho està fent amb solvència i amb reconeixement 

internacional. 

Subratlla que el Grup de BC sempre ha vetllat per la transparència, fins i tot abans que 

s’aprovés la Llei de transparència, ja que la ciutadania té dret a conèixer fins a l’últim cèntim 

que es gasta l’Administració pública. 

Exposa que el seu grup va començar la seva gestió a TMB fent públic el sou del nou conseller 

delegat amb una nota de premsa, cosa que no s’havia fet mai; més tard va incrementar la 

publicació de salaris aprofundint molt més en una publicació amb franges molt detallades, amb 

màxims i mínims del que cobrava tota la plantilla i amb tots els conceptes salarials, i 

posteriorment es va fer una publicació detallada amb els noms i cognoms dels membres del 

Consell de Direcció. D’altra banda, s’han contestat les més de 80 reclamacions, demandes de 

transparència, rebudes a TMB, només dues de les quals feien referència a sous i a condicions 

salarials. 

Posa de manifest que la necessitat de compatibilitzar el dret d’accés a la informació amb la Llei 

de protecció de dades està requerint un assessorament jurídic continu. Demana que no s’afirmin 

coses que no són certes, com ara que el Govern ha fet maniobres dilatòries. Subratlla que és una 

qüestió de seguretat jurídica, i que una empresa pública ha de complir escrupolosament amb les 

diferents lleis. Assenyala que el Govern fa fins i tot més del que exigeix la llei, com demostra, 

per exemple, la publicació de totes les contractacions externes que realitza la companyia des de 

l’import d’un euro. 

Puntualitza que, en el cas de la darrera petició d’informació, que feia referència a sous de 

directius d’èpoques passades, aquesta informació encara està protegida per protecció de dades i 

no ha de ser objecte de publicació activa, però sí que s’ha facilitat al diari que l’ha demanat. 

Afirma que l’empresa TMB està oberta a suggeriments de millora per part de la societat civil i 

dels grups metropolitans, i que es treballa de manera conjunta amb l’Agència de Transparència 

que es va crear a l’AMB en el primer Plenari —declaració d’intencions de com seria la gestió 

del Govern a tota l’Àrea Metropolitana— per millorar contínuament en aquest àmbit. Com a 

presidenta de TMB, anuncia l’elaboració d’un nou pla estratègic de transparència i bon govern 

que ha d’incloure la moderació de la massa salarial directiva, que s’està implementant des del 

primer dia: hi va haver una rebaixa del 40% en el sou del conseller delegat, així com altres 

disminucions en els sous dels nous membres, i el nou pla fixa l’objectiu d’arribar a un 10% 

abans que finalitzi el mandat. 

Aclareix que més de la meitat del personal fora de conveni ja està en conveni, i la resta ho farà a 

partir del conveni d’autobús, i remarca que, amb llei de transparència o sense, aquests 

treballadors han d’estar dins de conveni. 

Informa que s’està fent una anàlisi dels llocs de treball directius amb l’objectiu de millorar 

l’eficiència de l’empresa. Afegeix que periòdicament es publicaran totes les millores amb el 

compromís de la Llei de transparència, i es farà una avaluació externa en el marc de l’Agència 

de Transparència que, en col·laboració amb responsables de l’àmbit de la transparència i les 

bones pràctiques de l’Ajuntament i d’altres experts, formuli una auditoria detallada de les 

actuacions fetes per TMB amb relació a les accions empreses amb la Llei de transparència. 
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Per acabar, assegura que a Transports Metropolitans de Barcelona hi haurà un abans i un 

després d’aquest govern, però que l’empresa continuarà sent un referent en l’àmbit del transport 

públic. 

 

El Sr. CORONAS recorda que és habitual presentar iniciatives a l’Ajuntament de Barcelona per 

instar altres administracions, i observa que quan es presenten aquí, tenen més repercussió. 

Remarca que el Grup d’ERC demana transparència a tot arreu, ja formi part del govern o de 

l’oposició, i pregunta a la Sra. Vidal quin és el motiu pel qual la persona que era responsable de 

l’Àrea de Transparència de TMB, la Sra. Asunción Santolaria, ja no hi és. 

Coincideix que TMB ha de ser una empresa líder, però subratlla que per a això cal disposar dels 

millors equips, i això significa desterrar determinades pràctiques com ara les contractacions de 

personal directiu amb currículums professionals mediocres, sense concurs, i, en molts casos, 

amb carnet de partit. 

Assegura que el clima laboral a TMB ha empitjorat durant aquest mandat, i que han calgut dos 

anys i un seguit de sentències perquè al Consell d’Administració de l’empresa es comencés a 

dir que s’actuarà pel que fa a la transparència. 

Demana coherència entre els discursos i les accions, que no s’enganyi la ciutadania i que es posi 

fi a les males pràctiques. 

 

La Sra. LECHA diu a la Sra. Vidal que la reducció del 40% de segons quins sous és una 

obligació d’un govern que proclama el canvi allà on va, no una acció extraordinària. 

A continuació, esmenta la Sra. Assumpta Escarp, exregidora a l’Ajuntament i actualment 

diputada al Parlament de Catalunya que va ser presidenta de TMB durant 12 anys; el Sr. Antoni 

Poveda (PSC), vicepresident de TMB; el Sr. Joaquim Forn, expresident de TMB, i el Sr. Dídac 

Pestaña, exvicepresident de TMB i exalcalde de Gavà (PSC). 

Comenta que la Sra. Vidal no va començar com a presidenta de TMB amb un exemple de 

canvi: el 5 d’agost del 2015 es va sotmetre a votació el contracte del conseller delegat Enric 

Cañas, amb un sou de 105.938 euros anuals —l’únic grup que hi va votar en contra va ser el 

Grup de la CUP. 

D’altra banda, puntualitza que, si bé el sou d’aquest conseller delegat s’ha reduït, la part 

estalviada s’ha destinat a contractar un adjunt del conseller delegat, Pau Noy, que havia estat 

membre del Consell d’Administració d’ICV-EUiA. 

Assenyala que la proposició presentada per ERC i la CUP planteja onze punts per començar a 

fer més transparents el funcionament, les decisions i les condicions del personal de l’equip 

directiu fora de conveni de TMB. Indica que fa molts anys que tant els treballadors i les 

treballadores de l’empresa com el Grup de la CUP reclamen molts d’aquests punts, però mai no 

han obtingut cap informació sol·licitada. 

Afirma que la Direcció de TMB únicament actua com a reacció a una petició d’un mitjà de 

comunicació o d’un grup municipal o davant d’una resolució de la GAIP. Critica que es 

presumeixi de transparència quan es publica alguna dada després de molta insistència i 

denúncies, i recorda que, atès que es tracta de diners públics, caldria publicar tota la informació. 

Exposa que gràcies a una sentència de la CGT, al metro han hagut d’incloure dins del conveni 

la gran majoria del personal fora de conveni, però sense publicar els sous i sense cap acord amb 

el sindicat que va denunciar i guanyar la sentència, que afirma que la proposta de la Direcció 

encara fa més opaca la situació. 

Subratlla que cal deixar de dir mentides que indignen la plantilla de TMB i qualsevol persona 

que conegui l’empresa, com ara l’afirmació de la Sra. Vidal a la Comissió de Presidència que a 

l’empresa hi havia 21 directius, quan el 2014 al metro hi havia 28 directors, 3 caps, 3 gerents, 

11 supervisors, 121 responsables, 53 tècnics, 31 enginyers, 3 secretàries de direcció i 4 

redactors de gabinets de premsa. 
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Assevera que BC, lluny de canviar les coses, s’ha incorporat de ple en l’opacitat de sempre, en 

el pacte de silenci articulat durant dècades entre el PSC, ICV-EUiA i CiU, i denuncia que el 

Govern no va tenir cap problema a filtrar de manera distorsionada les retribucions de la plantilla 

de treballadors de TMB durant la vaga que van dur a terme l’any passat, i es nega a complir els 

més mínims requisits de transparència que corresponen a directius d’una empresa. 

Explicita que la proposició, entre altres coses, demana saber quant cobra cadascuna d’aquestes 

persones i exigeix la màxima transparència sobre com s’han dut a terme les contractacions i en 

quins criteris de mèrit i capacitat s’ha basat l’elecció. 

En darrer lloc, indica que, davant la reiterada i sospitosa negativa del Govern a facilitar tota 

aquesta informació quan està legalment i moralment obligat a fer-ho, s’exigeix també una 

revisió exhaustiva per depurar totes les responsabilitats que calgui pel que fa a les 

contractacions i les retribucions no justificades. 

 

El Sr. ALONSO subratlla que el Grup de Cs creu en els serveis públics, en el transport públic 

de qualitat i en les empreses públiques potents, i entén que cal resoldre aquesta qüestió, referent 

a una empresa, TMB, que fa una tasca imprescindible a la societat, i evitar perjudicar-ne la 

imatge i el prestigi. 

 

La Sra. VIDAL respon a les paraules del Sr. Coronas, que ha parlat de la incomoditat del 

Govern amb aquest debat, dient que és ERC qui es podria sentir incòmode si el debat tingués 

lloc on correspondria, a l’AMB, on governa, ja que s’hauria de corresponsabilitzar de les 

decisions de TMB (ERC ha aprovat els comptes de l’empresa any rere any). 

Demana que es deixi de banda el cinisme i que es treballi amb l’objectiu comú de defensar 

l’empresa pública, i diu al PP que potser també hauria de demanar transparència a les empreses 

de transport públic que són responsabilitat del seu partit. 

Reconeix que el Govern es pot equivocar, però remarca que està fent la seva feina, i que no és 

fàcil aplicar una llei que no té reglament i que constantment ha d’estar sotmesa a interpretació 

per part de la GAIP. 

Repeteix que el Grup de BC ha vetllat per la transparència des del primer dia, i explicita que 

compleix tots els dictàmens de la Comissió de Transparència. 

Per acabar, insisteix que hi ha un abans i un després de la gestió d’aquest govern a l’empresa, i 

subratlla que es continuarà aprofundint en les millores, mitjançant les mesures anunciades avui 

al Consell d’Administració. 

 

El Sr. MÒDOL demana als grups que emetin els seus vots. 

 

La Sra. Vidal expressa l’abstenció de BC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. 

Forn expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el 

Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la 

CUP. S’APROVA. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 17.02 h. 


