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ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER AL PERÍODE 2017 – 2021, de 26 de juliol de 2017 que modifica 
l’annex 6-Compromisos d’FGC en matèria de recursos humans (punt 1.2 
Dimensionament de plantilla conjuntural i 3. Capítol1)  
 
 
Consideracions prèvies: 
 
El CP 2017-2021 regula en el seu punt 8.2 les funcions de la Comissió de Seguiment, entre 
les quals es recullen literalment: 
 

(v) Aprovar les modificacions del Contracte Programa motivades per encàrrecs 
addicionals del Govern previstos al primer paràgraf de la Clàusula 6.  
 
(vi) Aprovar altres canvis en el Contracte Programa, concretament en la quantificació 
dels objectius, les ponderacions i els indicadors inicialment fixats, sempre de manera 
justificada quan, davant de fets sobrevinguts així es desprengui d’aplicar els criteris 
subjacents en la definició actual en el Contracte Programa dels objectius, indicadors i 
ponderacions. Concretament, sempre que es produeixi una o vàries de les situacions 
següents:  
 

a) Evidents problemes de mesura dels indicadors (imprecisió o irrellevància).  
 
b) Reducció de les aportacions pressupostades per les administracions 
respecte el previst en el Contracte Programa per al mateix exercici quan tinguin 
impacte en l’assoliment dels objectius.  
 
c) Canvi tecnològic en el sector d’activitat de l’equipament ferroviari que generi 
obsolescències puntuals dels mitjans tècnics d’FGC i requereixin reformular 
alguna de les prioritats, sempre que no es tracti de canvis substancials del 
Contracte Programa.  
 
d) Altres canvis de la naturalesa que sigui que comportin una alteració 
significativa en les hipòtesis de partida.  

 
Les modificacions del Contracte Programa que afectin les previsions de les Clàusules 
6, paràgraf segon i tercer, i 7 requereixen, per a ser efectives, ser sotmeses a 
l’aprovació del Govern. La resta de canvis del Contracte Programa que siguin aprovats 
directament per la pròpia Comissió de Seguiment s’hauran d’informar al Govern. 

 
A la reunió d’11 de febrer de 2019 FGC planteja una sèrie de necessitats d’increment de 
personal conjuntural que la Comissió de Seguiment acorda autoritzar, vista la seva justificació 
i que no té impactes en la massa salarial ni tampoc en la taxa de reposició. 
 
D’altra banda atès que el seu finançament no implica en cap cas cap aportació econòmica 
addicional, ni implica la modificació del pluriennal previst i pendent d’aprovació, la Comissió 
de Seguiment fet ús de la seva competència aprova aquesta addenda que modifica l’annex 6 
de personal punt 1.2 Dimensionament de plantilla conjuntural i 3. Capítol1, així com 
l’actualització dels annexes 7B i 1  que queden en els termes següents: 
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1.2 Plantilla conjuntural 
 

Una plantilla conjuntural contractada amb caràcter temporal, per cobrir determinades 
obres o serveis i que pot respondre a: 

 
A- FGC Turisme i Muntanya: Les explotacions de Muntanya, estan molt 

condicionades per la climatologia que pot fer oscil·lar notablement la 
disponibilitat comercial de les estacions d’esquí. Així, es poden produir 
variacions en el calendari d’apertura de les estacions (allargant-lo o escurçant-
lo) o afectar al nombre d’instal·lacions (pistes, remuntadors, accessos,...) de 
les estacions obert al públic. Aquesta variabilitat pot portar a la necessitat 
d’incorporar per raons urgents i inajornables de treballadors per garantir el bon 
funcionament de les estacions. Aquestes oscil·lacions en les necessitats, 
condicionades per elements externs a FGC poden suposar una variació sobre 
l’evolució de la plantilla prevista. 
 

B- FGC compte pels propers anys, i coincidint amb el període del Contracte 
Programa 2017-2021 amb un volum considerable de recursos per inversió que 
exigiran d’una dedicació de personal per a la gestió, control, seguiment i/o dels 
diferents projectes que se’n derivin. La contractació d’aquest personal obeiria 
doncs a causes temporals, no estructurals i vinculades exclusivament a 
aquesta inversions.  

C- FGC rep recursos procedents de fons europeus, o estatals o procedents 
d’altres fonts per a l’execució de projectes d’R+D+I. En aquests moment es 
gestionen 4 projectes europeus del programa H2020 de certa complexitat i 7 
del programa espanyol RETOS i el Projecte de la T-mobilitat. Aquests fons 
finalistes preveuen la contractació de personal per obra i servei. 

D- Durant el període es poden generar necessitats de personal derivades de 
l’organització d’actes, esponsoritzacions, competicions esportives o altres 
esdeveniments que puguin ser requerits per la Generalitat de Catalunya, com 
ara la Secretaria de l’esport o altres administracions públiques. Aquestes 
necessitats no es poden quantificar ja que es deriven de demandes no 
programades que es finançarien amb recursos dels capítols 3 o 4 procedents 
de les aportacions, subvencions o ingressos que se’n derivin. 

FGC es compromet a no superar els màxims anuals identificats com a necessitats de 
plantilla conjuntural en el quadre següent. No obstant, cal tenir en compte allò indicat 
en el punt D anterior. 
 

Plantilla Conjuntural  2017 2018 2019 2020 2021 

Total LMT  2,50 30,47 31,90 26,71 17,75 

Total L-LP  0,00 0,00 0,24 0,57 0,57 

Total FGC Turisme i Muntanya  29,00 47,51 57,50 60,26 60,26 

Total FGC Conjuntural  31,50 77,98 89,64 87,54 78,58 

 
 

Quadre resum de previsió de plantilla mitjana total per la vigència del CP 2017-2021: 
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Plantilla Mitjana  
Estructural i Conjuntural 

2017 2018 2019 2020 2021 

Línies Metropolitanes  1.359,14 1.393,61 1.412,16 1.419,77 1.413,81 

Total LMT (1) 1.359,14 1.393,61 1.412,16 1.419,77 1.413,81 

       

Línia Lleida - La Pobla de 
Segur 24,65 24,65 24,89 25,22 25,22 

Total L-LP (2) 24,65 24,65 24,89 25,22 25,22 

      

La Molina 54,47 65,46 74,11 75,01 75,01 

Vall de Núria 76,13 78,65 79,41 80,47 80,47 

Explotació Montserrat 49,27 51,24 51,24 51,24 51,24 

Espot i Port Ainé 53,68 58,11 58,67 59,45 59,45 

Ferrocarril Turístic Alt 
Llobregat 1,89 1,89 1,91 1,93 1,93 

Total FGC Turisme i 
Muntanya (3) 235,44 255,35 265,34 268,10 268,10 

      
Total FGC Estructural i 
Conjuntural (1)+(2)+(3) 1.619,23 1.673,61 1.702,39 1.713,09 1.707,13 

 
1- Capítol 1: 

 
La previsió de despesa de capítol 1 inclourà tant la despesa associada a plantilla 
estructural com l’associada a plantilla conjuntural. En el cas d’altres necessitats 
sobrevingudes que es puguin produir en el decurs de la vigència del contracte programa, 
es finançaran amb recursos de fons externs finalistes o dels propis pressupostos d’FGC 
amb fons d’altres partides. 
 
Quadre de previsió de Capítol 1 per la vigència del CP 2017-2021: 

 

Plantilla Mitjana Estructural i 
Conjuntural (milers €) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Línies Metropolitanes  73.132,4 77.022,6 79.111,0 81.128,4 81.659,9 

Total LMT (1) 73.132,4 77.022,6 79.111,0 81.128,4 81.659,9 

       

Línia Lleida - La Pobla de 
Segur 

1.269,6 1.296,3 1.319,6 1.347,1 1.360,6 

Total L-LP (2) 1.269,6 1.296,3 1.319,6 1.347,1 1.360,6 

      

La Molina 2.012,7 2.868,3 3.243,4 3.312,3 3.345,4 

Vall de Núria 3.115,2 3.377,3 3.441,4 3.518,8 3.554,1 

Explotació Montserrat 1.892,6 2.024,4 2.044,6 2.065,1 2.085,7 

Espot i Port Ainé 1.941,0 2.518,2 2.565,8 2.623,1 2.649,3 
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Ferrocarril Turístic Alt 
Llobregat 

77,5 79,1 80,7 82,3 83,1 

Total FGC Turisme i 
Muntanya (3) 

9.039,0 10.867,3 11.376,0 11.601,7 11.717,6 

      

Total FGC Estructural i 
Conjuntural (1)+(2)+(3) 

83.441,0 89.186,2 91.806,6 94.077,3 94.738,1 

      
 
L’actualització de les modificacions anteriors incideix en els següents annexes: 
 
Annex 7.B 
 

 
 
 
Annex 1 
 

 

 

Indicadors 
Àmbi

t 

Ref. Valors Objectiu Ponderaci
ó 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Plantilla mitjana 
conjuntural 
(persones) 

FGC -- 31,5 77,98 89,64 87,54 78,58 4% 


