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CONVENI ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
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TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS ALS MUNICIPIS DE L’EIX LAUREÀ MIRÓ

A Barcelona, a la data indicada a les signatures d’aquest conveni
REUNITS
D’una part l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata com a Vicepresident de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P-0800258-F
i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel
Secretari General senyor Marcel·lí Pons Duat.
D’altra, la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, com a Alcaldessa de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, amb NIF: P-0807600-B i domicili a la Plaça Santa
Magdalena, número 5-6, d’Esplugues de Llobregat (08950), Barcelona, assistida pel
Secretari General d’aquest Ajuntament, el Sr. Pedro Carmona Pérez.
ACTUEN
El Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (en endavant AMB) com a Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i
Sostenibilitat, en virtut del seu nomenament per la Presidència de l’AMB en data 1
d’agost de 2019 (BOPB del 7 d’agost de 2019) i facultat per a la signatura d’aquest
conveni per l’acord del Consell Metropolità de data ________, assistit en aquest acte
pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’AMB, nomenat per decret de
Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe pública
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador
del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.
La Sra. Pilar Díaz Romero, com a Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, en virtut d’acord
de nomenament del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 21 d’octubre de 2020,
assistida pel Secretari General d’aquest Ajuntament, el senyor Pedro Carmona Pérez.

Ambdues parts es reconeixen representació i capacitat legal necessària per
l'atorgament del present conveni i
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MANIFESTEN

I.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
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i.

Que des de l’any 1993, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), inicialment
com a Entitat Metropolitana del Transport (EMT), i l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat participen conjuntament en el finançament d’un servei públic de
transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la mobilitat dins
d’aquest municipi i la relació amb altres municipis propers.
Aquest servei, format per les línies EP1, EP2 i JM, va ser integrat en el servei
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Esplugues de Llobregat, Sant
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, que va ser adjudicat per acord del
Consell Metropolità de l’EMT, de data 6 de novembre de 2008.

ii.

Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat, mitjançant acord del seu
Consell Metropolità de data 30 d’octubre de 2018, el contracte del servei públic
de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’Eix Laureà Miró, en el
qual s’inclouen les línies EP1, EP2, JM i SJD (amb nom comercial E44) que
afecten el municipi d’Esplugues de Llobregat. La prestació del contracte s’ha
iniciat en data 1 de març de 2019.

II.- FINALITAT DEL CONVENI
i.

Que és voluntat de les parts seguir col·laborant per garantir la continuïtat d’un
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús per facilitar la
mobilitat dins del municipi i de relació amb altres municipis propers i que, en
conseqüència, cal formalitzar en un conveni l’expressió d’aquesta voluntat.

III.- FONAMENT LEGAL DE LES COMPETÈNCIES DE LES PARTS
i.

Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, entre d’altres, la
competència sobre els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers
que discorren íntegrament pels municipis del seu àmbit territorial, entre els
quals figura Esplugues de Llobregat, de conformitat amb l’article 14.B de la Llei
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

ii.

Que les Administracions Públiques poden subscriure convenis de col·laboració
en el marc dels principis que han de presidir les relacions interadministratives,
d’acord amb l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Base de
Règim Local (LRBRL), l’art. 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC) i l’art. 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (LRJSP).

Amb la finalitat de formalitzar i establir les bases de col·laboració, les parts subscriuen
el present conveni d'acord amb les següents
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CLÀUSULES

Primera.- Objecte
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L'objecte del present conveni és l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre
les parts signants als efectes de:
1.

Definir les característiques del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers als municipis de l’Eix Laureà Miró, en allò que afecta al municipi
d’Esplugues de Llobregat, amb la finalitat d'acordar i establir conjuntament el
seu finançament.

2.

Fer el seguiment de la implantació i evolució del servei públic de transport
col·lectiu urbà als municipis de l’Eix Laureà Miró, una vegada adjudicat el nou
contracte de gestió.

Segona.- Nou contracte de gestió del servei
1.- L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en ús de les seves competències
d'ordenació i gestió dels serveis de transport públic, ha adjudicat, mitjançant
acord del seu Consell Metropolità de data 30 d’octubre de 2018, el contracte del
servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’Eix Laureà
Miró, per un període de set anys, amb una possible pròrroga de fins a tres anys
més, havent-se iniciat l’execució del nou contracte l’1 de març de 2019.
2.- Les característiques bàsiques de les línies que afecten el municipi d’Esplugues
de Llobregat (EP1, EP2, JM i SJD - amb nom comercial E44-) figuren a l’annex 1
del present conveni.
3.- L’AMB analitzarà la viabilitat de reestructurar les línies EP1 i EP2 per tal de
millorar els recorreguts i d’acord amb les necessitats de la mobilitat, en un marc
d’actuació que no comporti increment substancial de recursos.
Tercera.- Finançament del nou contracte de gestió del servei
Atès que es preveu que, degut a les seves característiques, el servei serà deficitari, el
dèficit anual que resulti de la liquidació anual aprovada per l'AMB i que sigui imputable
a les línies EP1, EP2 i JM serà assumit per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els quals es comprometen a finançar les
aportacions econòmiques a l’empresa adjudicatària del servei per causa del dèficit
ocasionat per les línies en els termes següents:
1.- Distribució de l’aportació
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat finançarà:
o

Una part del dèficit ocasionat per les línies EP1, EP2 i JM, que es
calcularà a partir de l’aportació de l’Ajuntament corresponent al darrer
any complet liquidat (2018) segons el contracte finalitzat el 28 de febrer
de 2019, la qual s’actualitzarà anualment d’acord amb els índexs que
figuren a l’annex 2.
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o

El 100%, llevat que es pacti un altre repartiment, del dèficit ocasionat
per variacions i modificacions del servei base definit a l’annex instades
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, descomptat el cost derivat
de l’eventual compra i finançament de material mòbil.

o

El 100%, llevat que es pacti un altre repartiment, del dèficit ocasionat
pels serveis puntuals que pugui demanar l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, amb motiu de millorar l’accés en transport públic en
determinats esdeveniments que, com a serveis extraordinaris, no
consten a l’annex.

L’AMB finançarà:
o

El cost derivat de la compra i finançament del material mòbil, en tots els
casos.

o

La part restant del dèficit d’operació del servei.

2.- Import estimat de les aportacions municipals
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat participarà en el finançament del servei
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’Eix Laureà Miró
des del seu inici el passat 1 de març de 2019. Així, d’acord amb els criteris
expressats en l’apartat anterior i amb el procediment recollit a l’annex 2, l’import
que li correspon fer efectiu a l’AMB és el següent:
Aportació econòmica
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
per al finançament del déficit de les línies EP1, EP2 i JM
Març- desembre 2019

242.903,43 €

Per als anys següents, fins a la finalització del contracte, l’import de les
aportacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al finançament del
dèficit ocasionat per les línies EP1, EP2 i JM s’estimen en:

Previsió aportació econòmica
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
per al finançament del déficit de les línies EP1, EP2 i JM

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gener-febrer 2026

292.475,16 €
293.469,58 €
294.467,38 €
295.468,57 €
296.473,16 €
297.481,17 €
49.748,77 €
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El finançament del període comprès entre la finalització de la vigència del
present conveni i el 28 de febrer de 2026 restarà condicionat a l’efectivitat de la
pròrroga del conveni en els termes que s’estableixen en la clàusula setena.
En cas que la durada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als
municipis de l’Eix Laureà Miró es prorrogués, d’acord amb el contracte, més enllà
dels set primers anys, els imports de les aportacions econòmiques per a les
anualitats restants s’establiria mitjançant un nou conveni.
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3.- Consignació pressupostària
Als efectes de donar compliment a les determinacions de l’article 174.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i realització de les despeses
associades a aquest conveni se sotmetran a la condició suspensiva de
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis de
vigència d'aquest conveni.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant l’aprovació i signatura
d’aquest conveni, adquireix el compromís de dotar de crèdit pressupostari, pels
imports de la seva aportació determinats al punt 2 de la present clàusula, els
seus pressupostos dels anys 2019 a 2026, assumint aquesta aportació en la
partida 12 44110 47200 SUBVENCIÓ COBERTURA DÈFICIT TRANSPORT
MUNICIPAL o en la que l’Ajuntament decideixi i doti pressupostàriament en els
exercicis posteriors.

4.- Forma de pagament
El pagament es farà de la forma següent:


L’aportació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat corresponent al
període març-desembre de 2019 es farà efectiva dins de l’any 2020, prèvia
justificació de la subvenció.

 L’aportació

corresponent a 2020 es farà efectiva dins de l’any 2020 mitjançant
un únic pagament en concepte de bestreta.



En el mes de desembre de l’any precedent pel que fa a la resta d’anualitats,
l'AMB comunicarà a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l'import estimat
dels pagaments anticipats que haurà d'abonar mensualment a l'AMB per a
l'exercici de què es tracti i que, a la seva vegada, l’AMB haurà de pagar a
l’adjudicatari del servei.



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat abonarà a l'AMB els imports
resultants mitjançant transferència bancària al compte de l’AMB que es
determini, que s’efectuarà dins dels 15 primers dies de cada mes.

5.- Impagament
En cas de manca de pagament per part de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat del compromís adquirit en la present clàusula, l’AMB podrà compensar
els deutes de l’Ajuntament per aquest concepte, més els possibles perjudicis
causats per retard en el pagament, amb les aportacions de l’AMB a l’Ajuntament
per qualsevol altre concepte.
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6. Justificació de la subvenció
La justificació de la subvenció s’efectuarà, en els tres mesos de l’exercici
següent, amb alguna de les següents modalitats:
a) Compte justificativa amb aportació de justificants de despesa

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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El compte justificatiu ha de contenir la documentació següent:
- Memòria explicativa de l’acompliment del servei subvencionat, amb indicació
dels resultats obtinguts
- Memòria econòmica sobre el cost del servei, on consti:
o Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor,
número de factura o document amb valor probatori i import, data
d’emissió i la data de pagament
o Factures o documents amb valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil i document acreditatiu de pagament
o Relació detallada de la resta d’ingressos o subvencions que hagin
finançat el servei amb indicació del seu import i procedència
b) Justificació amb estats comptables, si es poden deduir directament dels estats
financers la informació necessària per a determinar la quantia de la subvenció.
Es remetrà una memòria explicativa de l’acompliment del servei subvencionat,
amb indicació dels resultats obtinguts

Quarta.- Modificació del servei
Les modificacions de les línies EP1, EP2, JM i SJD que es vulguin efectuar en el marc
del contracte del servei requeriran l'acord previ de les entitats signants d'aquest
conveni a través de la Comissió de Seguiment, i la corresponent modificació del
conveni, si s’escau.
No obstant això, les modificacions no substancials relatives a itineraris, horaris i
freqüències de les línies objecte del present conveni podran ser ajustades atenent les
necessitats del servei sense necessitat de modificar el present conveni.
Cinquena.- Tribut Metropolità
A fi de fer possible la recaptació de l’actual Tribut Metropolità que li correspon executar
a l’AMB per finançar la prestació dels seus serveis, i entre ells el servei de transport
urbà metropolità, i tenint present que l’article 3 de l’Ordenança fiscal reguladora del
Tribut Metropolità aquest “s'exigirà als mateixos subjectes passius i en els casos
contemplats en la normativa reguladora de l'impost de béns immobles”, l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat autoritzarà l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona (ORGT) a cedir la utilització de dades de l’IBI a l’AMB per confeccionar el
padró del recàrrec de l’impost. També l’Ajuntament, per millorar la recaptació, podrà
autoritzar l’ORGT a efectuar la gestió conjunta del Tribut Metropolità i de l’IBI.
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Sisena.- Comissió de seguiment
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Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per un màxim de dos
representants de cadascun dels signants, que seran designats pels respectius òrgans
de govern, ostentant la presidència un dels membres de l’AMB. La Comissió es reunirà
com a mínim una vegada a l’any, o sempre que sigui sol·licitat per una de les parts,
serà convocada pel seu president, i tindrà com a funcions:


Fer el seguiment del servei durant el període del contracte.



Estudiar millores del servei al llarg del contracte.



Informar dels casos de controvèrsia o discrepància entre les parts sobre la
interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de
col·laboració, als òrgans de l’AMB i de l’Ajuntament amb potestat resolutòria.

Setena.- Vigència del Conveni
El present conveni tindrà una vigència de quatre anys. A la finalització d’aquest
període inicial de vigència, les parts establiran una pròrroga del mateix fins a la
finalització del nou contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers
als municipis de l’eix Laureà Miró el 28 de febrer de 2026.
Cas que, per motius sobrevinguts, la pròrroga del conveni no es formalitzi,
l’Ajuntament es compromet a acordar mecanismes alternatius de finançament del
servei que garanteixin l’equilibri econòmic del mateix.

Vuitena.- Modificació del conveni
Aquest acord de col·laboració podrà ser modificat per acord unànime de les parts
signatàries. Tota modificació acordada es formalitzarà mitjançant l’aprovació i
signatura de la corresponent addenda.
Novena.- Causes de resolució
Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la
seva pròrroga.
b) L’acord dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un
requeriment per a que compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un
termini de dos mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa de
resolució i s’entendrà resolt el conveni.
d) Les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix
amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
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Desena.- Resolució de controvèrsies
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En el cas que es produís cap controvèrsia o discrepància entre les parts sobre la
interpretació, execució, compliment i efectes del present conveni de col·laboració,
aquestes seran informades per la Comissió de Seguiment que donarà compte als
òrgans amb potestat resolutòria respectius, i de no arribar-se a un acord o solució
acceptada per ambdues parts, la qüestió serà sotmesa a la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Onzena.- Registre i publicació
L’AMB donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts
signatàries.
Dotzena.- Règim jurídic
La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la
normativa d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital,
considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.

Per l'Àrea Metropolitana
de Barcelona

Per l'Ajuntament de
d’Esplugues de Llobregat

Antoni Poveda Zapata
Vicepresident de Mobilitat,
Transport i Mobilitat

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa

Marcel·lí Pons Duat
Secretari general de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Pedro Carmona Pérez
Secretari general de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat
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Descripció del
Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers
als municipis de l’eix Laureà Miró.

Durada del contracte: 7 anys (1 de març de 2019 fins a 28 de febrer de 2026) més un
possible pròrroga de tres anys més (fins 28 de febrer de 2029).
Línies:
contracte.

EP1, EP2, JM i SJD (nom comercial E44) incloses en el

Tarifes:

seran títols de viatge vàlids el bitllet senzill, els títols integrats
de l'Autoritat del Transport Metropolità i els títols socials vàlids
a l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com els que
en el futur determinin l’AMB o l’ATM.

Finançament:

dèficit de les línies EP1, EP2 i JM finançat entre l’AMB i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat conforme s’estableix en
el present conveni.
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•
Intervals de pas i expedicions diàries:

Calendari funcionament: tots els dies de l’any

Línia EP1

•

Dilluns a divendres feiners (excepte
agost)
Dilluns a divendres feiners (agost) i
dissabtes no festius

Calendari funcionament: dilluns a dissabtes no festius

Diumenges i festius

•

Intervals de pas i expedicions diàries:

Línia EP2

•

Dilluns a divendres feiners (excepte
agost)
Dilluns a divendres feiners (agost) i
dissabtes no festius

2019 i següents

Intervals de pas

Expedicions diàries

30’

30’

2019 i següents
32 sentit BCN
32 sentit Esplugues
25 sentit BCN
26 sentit Esplugues
16 sentit BCN
17 sentit Esplugues

Intervals de pas

Expedicions diàries

45’

2019 i següents
30’

2019 i següents
31 sentit La Miranda
31 sentit St. Joan de Déu
28 sentit La Miranda
28 sentit St. Joan de Déu
30’
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Calendari funcionament: tots els dies de l’any

Línia JM
•
Intervals de pas i expedicions diàries:
Expedicions diàries

20’

Intervals de pas

Dilluns a divendres feiners (agost)

20’

2019 i següents
15’

Dissabtes no festius

30’

2019 i següents
61 sentit BCN
60 sentit St. Just
46 sentit BCN
45 sentit St. Just
37sentit BCN
36 sentit St. Just
25 sentit BCN
24 sentit St. Just

Diumenges I festius

Dilluns a divendres feiners (excepte
agost)

•

Línia SJD/E44 (circular)

Expedicions diàries

Calendari funcionament: dilluns a divendres no festius, excepte mes d’agost.

Intervals de pas

2019 i següents

•

2019 i següents

7

Intervals de pas i expedicions diàries:

30’

•

Dilluns a divendres feiners (excepte
agost)
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ANNEX 2
Aportació econòmica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al dèficit
ocasionat per les línies EP1, EP2 i JM durant 2018
Aportació 2018

286.414,58 €
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Índex d’actualització de les aportacions de l’Ajuntament
2019
2020 a 2026

Índex increment anual
1,770%
0,340%

Estimació de l’aportació econòmica de l’Ajuntament al nou servei públic de
transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’eix Laureà Miró

2019 (març – desembre)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (gener – febrer)

Aportació económica
Ajuntament Esplugues de
Llobregat
242.903,43 €
292.475,16 €
293.469,58 €
294.467,38 €
295.468,57 €
296.473,16 €
297.481,17 €
49.748,77 €

Aquesta estimació serà definitiva si no es produeixen variacions ni modificacions del
servei base definit instades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ni serveis
puntuals sol·licitats per aquest Ajuntament, que no hi estan contemplats en el càlcul.
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