
� 	

A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

  
Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El 5 d'agost de 2015 en el primer Consell d'administració de  TMB  el nostre 
representant va realitzar diferents propostes que incloïen la publicació de les 
condicions laborals i salarials de les 571 persones fora de conveni de TMB. 
En no rebre cap resposta per part de la nova Direcció de TMB (Mercedes Vidal, 
Presidenta, Antonio Poveda, Vicepresident i Enric Cañas, Conseller delegat) 
vam presentar el 8 de setembre una petició de sol·licitud d’informació.  
El 20 de febrer de 2016, enmig del conflicte laboral tant de Bus com de Metro 
de  TMB vam realitzar una roda de premsa on denunciàvem l'opacitat de la 
Direcció, el seu sobre dimensionament, la col·locació d’ex càrrecs polítics i les 
il·legalitats realitzades amb sindicats afins a la Direcció. 
Així mateix el 26 de febrer de 2016 vam realitzar pregunta al Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació als sous dels membres fora 
de conveni de TMB. 
L'1 de març de 2016 el nostre grup municipal va presentar una nova petició 
d’informació que encara no ha sigut resposta.  
El 29 d'abril de 2016 vam tornar a realitzar preguntar oral al Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a l’incompliment de la 
sentència que afirma que s’han de passar 293 membres fora de conveni de 
Metro a dintre de conveni col·lectiu. 
I, per últim, el 21 de juny de 2016 vam presentar una altra petició d’informació 
que tampoc ha sigut contestada.  
El nostre grup municipal recorda que, en aquest context de peticions de 
transparència en relació al personal fora de conveni de TMB, encara no s’han 
entregat al mitjà de comunicació Catalunya Plural les dades que va sol·licitar el 
29 de febrer de 2016. 
A manca de resposta de la informació sol·licitada a TMB aquest mitjà de 
comunicació va presentar reclamació el 7 d’abril de 2016 a la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).  



Aquesta Comissió va emetre una primera resolució el 7 de juliol de 2016 on 
confirmava la necessària entrega de la documentació per part de TMB en relació 
al seu personal fora de conveni al mitjà de comunicació abans referit. 
La GAIP va marcar dos terminis, l’11 d’agost de 2016 i el 7 de setembre de 2016. 
Cap dels dos va ser respectat per TMB. 
Sense l’entrega d’informació sol·licitada pel mitjà de comunicació abans referit, 
la GAIP va emetre una segona resolució el 28 de setembre de 2016 amb un nou 
termini del 28 d’octubre de 2016. Tampoc hi va haver una resposta a les 
demandes d’informació del mitjà de comunicació abans referit. 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va imposar el 7 de 
novembre de 2016 mesures cautelaríssimes contra la resolució que la GAIP va 
dictaminar el 7 de juliol de 2016 emparant-se en la petició realitzada per 163 
membres de l’equip directiu de TMB que van presentar un contenciós contra la 
GAIP. 
La Direcció de l’empresa va decidir no presentar-se contra la resolució de 
Transparència de la GAIP i va deixar que fossin el col·lectiu de directius i alts 
càrrecs de l'empresa que ho fessin de forma particular, una maniobra ja usada 
en ocasions anteriors en altres conflictes. 
Aquestes mesures cautelaríssimes del TSJC van quedar sense efecte per aquest 
mateix tribunal el passat 2 de desembre de 2016, a excepció de les 6 persones 
que formen part de l’equip directiu de seguretat. 
A aquest aixecament de les cautelaríssimes van respondre els directius i alts 
càrrecs amb un nou recurs que va comportar que el 11 de gener de 2017 
novament el TSJC imposes mesures cautelars només a una part de la resolució 
de la GAIP, com sempre ha sigut. 
Segons el TSJC l’objecte d’impugnació i de cautelars és l’apartat 2 d) de la 
resolució de la GAIP del 7 de juliol de 2016.  
En concret:  
“2.d) Els noms i els cognoms de les persones que ocupen cada un dels llocs de 
treball de l’apartat 2.b, i que tinguin la condició de personal de fora de conveni 
en el moment de presentar la sol·licitud d’informació objecte d’aquesta 
Resolució (26 de febrer de 2016), o l’haguessin tinguda amb posterioritat a l’1 
de gener de 2007, amb indicació d’altres i baixes, si s’escau” 
Mentre que els apartats 2.a, 2.b i 2.C de la mateixa resolució de la GAIP mai han 
estat impugnats, no estan dintre de les mesures cautelars, ni han sigut 
entregades tal com s’ha denunciat des del 11 d’agost de 2016. 
En concret:  
“2.a) La plantilla de les tres empreses citades, inclosa la coberta per contractes 
temporals i d’interinatge no vinculats a cap lloc de treball 
2.b) 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 bruta integra de cada lloc de treball, de conformitat amb les 
consideracions fetes a l’FJ5. 
2.c) 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 integra prevista, sense donar el nom de la persona 
contractada” 
Transcorregut un any del primer cop que Catalunya Plural va sol·licitar la 
informació a TMB (29/2/16) i cinc mesos d’ençà que es va exhaurir el primer 
termini atorgat per la GAIP (11/8/16) la Direcció de TMB continua sense lliurar 
la informació sol·licitada i que no ha estat, ni està aturada per les mesures 
cautelars. 
Arran d’aquestes peticions i resolucions la Direcció de TMB només va publicar 
parcialment informació sobre les 21 persones que ocupen la seva cúpula 
directiva. Quedarien encara 550 persones fora de conveni amb els sous i les 
condicions opaques. 
En aquest context, com a grup municipal vam presentar l’11 de gener de 2017 a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona un escrit perquè s’iniciés el procediment 
sancionador contra la Direcció de TMB donat que, malgrat que des del 2 de 
desembre de 2016 el TSJC va aixecar les mesures cautelaríssimes sobre la 
informació del personal fora de conveni de dues resolucions de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), no s’havia entregat al 
mitjà de comunicació Catalunya Plural aquesta documentació i, per tant, la 
manca d’entrega d’aquesta podria ser constitutiu de diverses infraccions 
administratives previstes a la Llei 19/2014 en matèria de dret d’accés a la 
informació pública, com ara les previstes a les lletres a) i b) del seu article 77.2; 
les previstes a les lletres a) i h) de l’article 78.2; i la prevista en l’article 79.1.  

L’òrgan competent per ordenar, si escau, la incoació del procediment 
sancionador és la presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord 
amb l’article 84.3 i la lletra c) de l’article 86 de la Llei 19/2014, en relació amb la 
lletra p) de l’article 11.3 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, en la mesura que TMB és un ens instrumental d’aquesta 
administració local. Per tant, el procediment sancionador l’hauria d’ordenar la 
presidenta de l’AMB, Ada Colau. 

En aquest context de peticions d’informació no respostes i resolucions no 
acatades el passat 2 de desembre de 2016 el secretari de TMB, Oriol Sagarra, va 
enviar un correu als membres del Consell d’administració on ens comunicava 
que “el Consell d’Administració que estava previst celebrar el proper dia 21 de 
desembre, es trasllada al 18 de gener a dos quarts d’una (12’30 pm)”. 

Aquell mateix dia, vam fer arribar al secretari de TMB el següent missatge: 
“Bon dia 



Aquesta data no pot ser per que coincideix amb la Comissió de Presidència i la 
fa incompatible. 

Per tant, sol·licitem un canvi de data. 

Gràcies.” 

Rebut el missatge el secretari de TMB ens va respondre el mateix dia: “Comento 
i trasllado el teu suggeriment i el motiu.” 

Malgrat el nostre avís sobre la coincidència de dates i la incompatibilitat el 
passat 5 de gener de 2017, el secretari de TMB van enviar correu als membres 
del Consell d’Administració comunicant: 

“Adjuntem l'ordre del dia del proper Consell d'Administració de Transports de 
Barcelona i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, que tindrà lloc el proper 18 
de gener de 2017 a les oficines de Transports Metropolitans de Barcelona.” 

Sorprenentment, la data seguia sent la mateixa i l’hora s’havia avançat de les 
12:30h del passat 2 de desembre a les 12h del 5 de gener.  

Dos dies després, vam escriure al secretari de TMB per recordar-li el nostre 
missatge d’un mes enrere: 

“Bona tarda, 

Aquesta data cau el mateix dia i hora que la comissió de presidència, on estem 
varis membres del consell. 

S'ha de canviar la data o l'hora. 

Ja ho vaig comentar.” 

S’ha de referir que la Comissió de presidència comença a les 10h, per tant, sent 
el mateix dia i tenint en compte que diferents regidors són membres d’aquesta 
Comissió i del Consell d’administració de TMB és evident que no es pot estar als 
dos llocs alhora. 

Davant d’aquesta situació, el nostre grup municipal va realitzar dues trucades al 
secretari de TMB explicant-li la situació i preguntant per què no s’havia 
modificat la data o l’hora per fer possible l’assistència als dos òrgans. 

La resposta del secretari de TMB va ser que havia traslladat les nostres peticions 
a Enric Cañas, Conseller Delegat de TMB, i que aquest havia donat el “rebut” 
dels nostres correus electrònics i res més. 

Llavors vam trucar a Enric Cañas i la seva secretaria ens va respondre que no 
era possible parlar amb ell en aquell moment i que ens trucaria, deixant 
nosaltres un telèfon de contacte. 

Un dia després vam rebre la trucada d’Enric Cañas, vam tornar a expressar-li la 
situació i que feia més d’un mes que havíem informat d’aquesta coincidència de 
reunions. 



Malgrat tots els correus electrònics i les trucades finalment no hi va haver cap 
canvi en la data o en l’hora del Consell d’administració de TMB, fent que 
coincidís amb la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

Per tot això realitzem la següent 

Proposició 

La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda en relació a transparència i participació: 

Primer, reprovar la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, el Vicepresident de 
TMB, Antoni Poveda, i el Conseller delegat de TMB, Enric Cañas, per la manca 
de transparència sol·licitada en diferents ocasions i per diferents ens, entitats i 
plantilles de treballadors i treballadores en relació al personal fora de conveni 
de les empreses que composen Transports Metropolitans de Barcelona. 

Segon, requerir a la Direcció de TMB l’entrega de la documentació requerida al 
mitjà de comunicació Catalunya Plural, que no està sotmesa a mesures cautelars 
avui dia, així com als grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona i a tota 
persona que faci ús del seu dret a l’accés a la informació pública. 

Tercer, reprovar l’actitud d’Enric Cañas, Conseller delegat de TMB, en no 
respondre a les sol·licituds d’un membre del Consell d’administració quan 
avisant, amb més d’un mes d’antelació, va expressar-li la incompatibilitat 
existent per assistir a les reunions del Consell d’administració i de la Comissió 
de Presidència. 

Quart, requerir al Govern i a la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
a garantir la compatibilitat horària en els ens on els representants del grups 
municipals hi són presents (Ajuntament, AMB, Diputació, Consell comarcal), 
fent possible la seva assistència. 



Josep Garganté i Closa 

A 9 de febrer de 2017, Barcelona (Països Catalans)


