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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE  
 
 
L'Ajuntament de Terrassa gestiona el servei de transport de viatgers per autobús de manera 
indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia mixta, 
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA). El capital de TMESA està constituït 
en el seu 80 % per la societat CORPORACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE SA, 
integrada en el grup AVANZA, i en un 20 % per l'Ajuntament de Terrassa. TMESA es va 
constituir mitjançant escriptura pública el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i 
acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de 1989.  
 
L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb la 
formula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per 
a la  gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb 
possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de juliol del 2009, va aprovar la pròrroga 
voluntària del contracte per un període de temps comprès entre el dia 19 de setembre de 
2009, data de finalització del període inicial, i el dia 31 de desembre de 2013.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va aprovar inicialment el 
canvi en la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de 
Terrassa, de l’actual modalitat de societat d’economia mixta, en què l’Ajuntament participa, 
a la modalitat de concessió. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar:  
 
-en sessió de 13 de desembre de 2013: l’expedient de contractació per adjudicar el 
contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa. 
 
-en sessió de 25 d’octubre de 2013:  la pròrroga del contracte del  servei, pel període de 
temps que resultés necessari,  fins que el nou gestor es fes càrrec del servei i com a màxim 
fins el 31 de maig de 2014.  
 
- en sessió de 9 de maig de 2014: una nova pròrroga del contracte pel període de temps que 
resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes càrrec, que es va fixar com a màxim el 31 
de desembre de 2014.  
 
- en sessió de 23 de maig de 2014: va acordar l’adjudicació del contracte, que va ser 
posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en compliment de la 
Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), 
davant el recurs especial interposat per l’empresa licitadora CORPORACIÓN ESPAÑOLA 
DE TRANSPORTE SA (CTSA), que va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el 
procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris 
d’adjudicació que depenien d’un judici de valor. 
 
- en sessió de 7 de novembre de 2014: va acordar per segona vegada l’adjudicació del 
contracte,  que també va ser posteriorment anul·lada en data 20 de febrer de 2015 pel 
mateix òrgan, en aquest cas en compliment de la Resolució núm. 6/2015 del TCCSP, davant 
d’un nou recurs especial interposat per l’empresa licitadora CTSA, que novament va anul·lar 
l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe 
tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor. 
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- en sessió de 3 de desembre de 2014: va acordar prorrogar el contracte per a la gestió i 
explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, 
vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel  període de temps que resultés necessari, fins que el 
nou gestor i adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es fes càrrec del mateix i iniciés 
la gestió i explotació dels servei municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a 
màxim fins el 30 de juny de 2015, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.  
 
- en la sessió de 22 de maig de 2015: va acordar desistir del procediment d’adjudicació del 
contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa i 
prorrogar el contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic 
col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS 
MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que resultés necessari, fins que 
un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com  a màxim fins el 31 de desembre de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de  29 de setembre del 2016, va aprovar la pròrroga del 
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà 
de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, 
SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor  es faci 
càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de  29 de juny del 2017, va aprovar l’actualització de les 
condicions de prestació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de viatgers 
de la ciutat de Terrassa durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va aprovar la pròrroga del 
contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà 
de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel període de temps que 
resultés necessari, fins que un nou gestor  es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 
de desembre de 2018. 
 

En data 8 de juny de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència 
favorable a les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de l’acord municipal de 
data 22 de maig de 2015 pel qual es va desistir del procediment d’adjudicació iniciat per 
acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013. 

 

En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat ha informat sobre la 
necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal 
del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de 
Terrassa i Transports Municipals d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 30 de setembre 
del 2019, així com a les condicions de prestació del servei durant el període comprès entre 
l’1 de gener i el 30 de setembre de 2019. La dita proposta tècnica va ser dictaminada per la 
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció dels 
corresponents acords. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va rebutjar la pròrroga del 
contracte. 

En data 2 de novembre de 2018, la Cap de Gestió Econòmica dels Serveis i Entitats 
Públiques  i la Directora del Servei de Mobilitat han informat sobre la necessitat d’acordar la 
continuïtat del contracte, sense interrupcions, fins a l’adjudicació i formalització del nou 
contracte, considerant sobretot que el contracte inclou un servei obligatori, i en base al referit 
informe l’Alcalde ha dictat el Decret núm. 9060/2018, de data 5 de novembre, disposant que 
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TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) continuï prestant el servei de 
titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, 
amb la continuïtat i la regularitat acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou 
contracte, i comenci la seva execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a 
l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal 
de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar l’inici de l’expedient i la 
realització d’uns tràmits preparatoris per a la contractació de la concessió del servei de 
titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa.  

 
La Cap de Gestió Econòmica dels Serveis i Entitats Públiques  i la Directora del Servei de 
Mobilitat, amb data 23 d’abril de 2019, han informat sobre la necessitat d’aprovar la pròrroga 
del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i 
urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i Transports Municipals 
d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 31 de desembre del 2019, així com a les 
condicions de prestació del servei durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019, pròrroga que contempla l’ampliació del servei a partir del 3 de juny de 
2019. 
 
I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta. 
 
És per això que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a l’Ajuntament 
en Ple l’adopció dels acords següents: 
  
Primer.-  Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del 
transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i 
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps que 
resulti necessari, fins que un nou gestor  es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 
de desembre de 2019, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS, i comunicar a TMESA, 
per tal d’adaptar la durada de la societat, contemplada en els estatuts socials, al període de 
pròrroga del contracte que contempla l’ampliació del servei a partir del 3 de juny de 2019.  
 
Segon.-  Aprovar les inversions en altres béns pressupostades per a l’any 2019 següents: 

 
 
L’amortització de l’any 2019 dels tres primers béns correspondrà a sis (6) mesos, per a la 
resta l’amortització està calculada per a l’any sencer. 
 
Pel que fa a les inversions previstes en el pressupost 2019 pel concepte de caixes de canvi i  
motors, en cas que s’hagin de substituir en algun vehicle, i la flota auxiliar, que es correspon 

Flota Auxiliar 15.000,00 8,33% 624,75

Caixes de Canvi 30.000,00 20,00% 3.000,00

Motors 30.000,00 20,00% 3.000,00

Màquina neteja Ultrasons 14.370,00 10,00% 1.437,00

Expenedores + Validadores 20.000,00 25,00% 5.000,00

SAE 15.800,00 100,00% 15.800,00

Cost total 125.170,00 28.861,75



 
 

 4

a un dels vehicles turismes que es fan servir per efectuar reparacions d’autobusos avariats, 
en cas que s’hagin de realitzar, s’hauran d’aprovar per Decret d’Alcaldia-Presidència abans 
de fer la compra, previ informe tècnic que justifiqui la seva necessitat i posteriorment donar 
compte al Ple municipal. 
 
Altres inversions no contemplades en aquest expedient, que puguin sorgir de forma 
imprevista i necessària, seran aprovades prèviament pel Ple de l’Ajuntament i el Consell 
d’Administració.  
 
Tercer.-  Formalitzar un nou Contracte del servei de transport públic urbà de viatgers de 
Terrassa per al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, amb les 
mateixes condicions generals previstes en el Contracte 2018 i amb les modificacions 
necessàries per al 2019, i són les que es defineixen al document adjunt a l’informe adjunt on 
es recull el clausulat del nou Contracte del servei. 
 
Quart.-  Facultar indistintament al Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i al 
Tinent d’alcalde l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, per a la signatura dels 
documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords. 
 
Cinquè.-  Notificar aquests acords a TMESA i als departaments de l’Ajuntament que 
correspongui perquè els facin efectius. 
 
 
No obstant, el Ple acordarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President de la Comissió Informativa 

de Territori i Sostenibilitat 
Marc Armengol i Puig        

 Terrassa, 6 de maig de 2019 

 


