CERTIFICACIÓ DE L’ACORD PRÈS EN EL COMITÈ EXECUTIU DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 PEL QUAL
ES VA APROVAR LA PROPOSTA D’ACORD DEL REPARTIMENT DELS AJUTS QUE REBEN ELS
ASSOCIATS, SEGONS EL CONVENI ENTRE L’AMTU, L’ATM I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PELS
EXERCICIS 2016 I 2017.

M. DOLORS VILALTA i FOSSAS, amb DNI núm.40601354Y, en qualitat de Secretària de l’ AMTU –
Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà- amb NIF núm. G62805106,
suficientment facultada per en nom d’ella certificar els acords aprovats en Comitè Executiu,
CERTIFICA:

Que en reunió del Comitè Executiu de data 13 de setembre de 2017 es va aprovar la Proposta
d’acord del repartiment dels ajuts que reben els associats, segons el conveni entre l’AMTU, l’ATM i la
Generalitat de Catalunya, pels exercicis 2016 i 2017, amb el següent contingut:

“PROPOSTA D’ACORD DEL REPARTIMENT DELS AJUTS QUE REBEN ELS ASSOCIATS, SEGONS EL
CONVENI ENTRE L’AMTU, L’ATM I LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PELS EXERCICIS 2016 I 2017

En data 24 de febrer de 2016 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà 2015 – 2017, l’objecte del qual és continuar amb la millora del transport públic
col·lectiu urbà i interurbà dels municipis del Sistema Tarifari Integrat (STI) associats a l’AMTU,
mitjançant l’atorgament d’ajuts als municipis per a la millora del transport urbà i interurbà que
actualment atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en
aquest àmbit.

Atès que d’acord amb el conveni de referència, l’AMTU és l’entitat encarregada de realitzar la
proposta econòmica de distribució del fons entre els municipis i trametre a l’ATM l’acord de
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distribució aprovat pels òrgans de govern de l’AMTU (en el cas que ens ocupa, el Comitè Executiu)
detallant el repartiment assignat a cada municipi.

Atès que el Comitè Executiu de 18 de juliol de 2016 ja va aprovar realitzar un primer pagament dels
ajuts als municipis associats a l’AMTU per a la millora del transport urbà i interurbà corresponents a
l’anualitat 2016

Atès que el Comitè Executiu de 16 de desembre de 2016 ja va aprovar realitzar un segon pagament
dels ajuts als municipis associats a l’AMTU per a la millora del transport urbà i interurbà
corresponents a l’anualitat 2016

Atès que en les dues sessions del Comitè Executiu citades, els acords van anar vinculats a que quan el
Comitè Executiu aprovi la nova fórmula de distribució dels ajuts, aquesta serà d’aplicació pels
exercicis 2016 i 2017, i serà llavors quan es calcularan les quantitats a rebre el 2016 i el 2017 pel
conjunt dels associats que hi tinguin dret.

Atès que es van exceptuar d’aquests cobraments els municipis de Begues, Calldetenes, Montmeló,
Montornès del Vallès, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana,
Sentmenat i Tona, atès que aquests no subvencionen el cost d’explotació del transport públic.

Atès que es van exceptuar aquells municipis que s’havien associat posteriorment al cobrament dels
ajuts del 2015.

Atès que es va acordar que per tots aquests municipis, l’import que els hi correspongui per l’anualitat
2016, segons la fórmula de distribució dels ajuts que s’aprovi, serà satisfet durant el 2017.

Atès que el Comitè Executiu, de 13 de setembre de 2017, ha aprovat la fórmula de repartiment dels
ajuts que reben els associats, segons el conveni entre l’AMTU, l’ATM i la Generalitat de Catalunya,
pels exercicis 2016 i següents.

És per aquest motiu que, es proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS

Primer.- Aplicar la nova fórmula de càlcul aprovada, pels repartiments de les ajudes al transport
públic dels exercicis 2016 i 2017, amb les dades 2015 i 2016 respectivament.
Segon.- Acordar que, malgrat aplicar la nova fórmula per l’exercici 2016, excepte els 18 municipis
amb dret a rebre ajudes el 2016 i que no les van rebre, per tots els altres no veuran afectada la seva
assignació, que per altra banda ja han cobrat.
Tercer.- En previsió d’una major assignació del fons a repartir, gràcies al nou conveni 2018-2021, els
municipis que en el repartiment del 2017 vegin reduïda la seva assignació respecte el què van cobrar
el 2016, podran sol·licitar a l’AMTU, de manera excepcional, la no disminució de l’import per
l’exercici 2017. Exceptuant els municipis, que aplicant la nova fórmula, l’ajuda a rebre superi el 50%
de la despesa suportada pel manteniment del TP.

Quart.- Els municipis que demanin la congelació de l’ajut a rebre el 2017 (que vulguin rebre la
mateixa quantitat que el 2016), la diferència de l’import a rebre segons la fórmula aplicada al 2017 i
l’import demanat (com a màxim el rebut el 2016) serà considerada un deute que serà retornat
durant els exercicis 2018, 2019 i 2020 amb el saldo positiu que obtindrà de les assignacions 2018,
2019 i 2020.
Cinquè.- A causa del punt quart d’aquest acord, els municipis que hagin de rebre, en aplicació de la
nova fórmula, majors ingressos durant els exercicis 2017 i 2018, la part que no rebin els hi serà
abonada durant els exercicis 2019 i/o 2020.
Sisè.- Els municipis amb saldo positiu, comparant l’import rebut el 2016 i l’assignat al 2017, no
podran superar l’import a rebre en més del 20%. Tot augment que passi del 20% no els hi serà
assignat durant l’exercici 2017 de manera excepcional.
Setè.- Realitzar els pagaments d’acord amb els drets que a cada associat li corresponen dels ajuts als
municipis associats a l’AMTU per a la millora del transport urbà i interurbà corresponents als
exercicis 2016 i 2017, d’acord amb el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Associació de municipis per al Mobilitat i el Transport Urbà
2015 – 2017 (Contracte Programa), i d’acord amb els dos annexos que acompanyen aquesta
proposta d’acord.
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Vuitè.- Comunicar aquest acord a l’ATM de l’àrea de Barcelona, a la tresoreria de l’AMTU i a tots els
associats amb dret a rebre les ajudes.”

A Granollers, a 5 d’ octubre de 2017, s’emet la present certificació, de la qual en dóna fe la
Secretària.

M.Dolors Vilalta i Fossas
Secretària
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