
 

 

 

 

TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d 'Administració de 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 
 

C E R T I F I C O 
 
Que en la sessió a distància que es va convocar el 25 de març de 2020, de conformitat 
amb els articles 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i 17 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i un cop finalitzat el termini per l’emissió de vots a les 14:00 
hores del 31 de març de 2020, el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya va acordar: 
 

1.  Formular els comptes de l’exercici 2019 i lliurar els comptes anuals als 
auditors per a l’emissió del seu informe definitiu.  

2. Aprovar el tancament comptable d’FGC de l’any 2019 amb un resultat de 
l’exercici de pèrdues de -18.336,9 milers d’euros.  

3. Aprovar en el programa pressupostari 522. Infraestructures Ferroviàries, els 
romanents per excés de transferència de la Generalitat de 61,3 milers 
d’euros i aprovar en el programa pressupostari 651. Ordenació, foment i 
promoció turística, l’aplicació de romanents provinents d’ingressos propis de 
1.290,4 milers d’euros i el romanent produït per excés de transferències 
d’11,5 milers d’euros.  

4. Condicionar l’efectivitat fels acords reflectits en el punt 3, referit a l’aplicació 
dels romanents generats en l’entorn de la Generalitat, a l’emissió d’informe 
favorable de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa 2017-2021 
Generalitat de Catalunya-FGC de conformitat amb el previst a la clàusula 8 
(ix) de l’esmentat Contracte Programa.  

5. Aprovar la liquidació del Contracte Programa ATM-FGC de l’exercici 2019 
amb un resultat equilibrat i la proposta de manca de finançament.  
 
 

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president el Consell 
d’Administració, senyor Ricard Font i Hereu. 
 
 
 
 
 
     vist i plau 
   El president 
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TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d 'Administració de 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 
 

C E R T I F I C O 
 
 
Que en la sessió a distància que es va convocar el 25 de març de 2020, de conformitat 
amb els articles 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i 17 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i un cop finalitzat el termini per l’emissió de vots a les 14:00 
hores del 31 de març de 2020, el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya va acordar: 
 
 

1. Aprovar les tarifes de les diferents activitats, corresponents a la Direcció de 
Turisme i Muntanya de l’empresa per al període d’abril a novembre 2020.  

2. Aprovar que les tarifes abans indicades puguin ser modificades per 
necessitats comercials o d’altres tipus d’acord, en el marc tarifari i les 
polítiques comercials vigents de les explotacions de Turisme i Muntanya.  

3. Facultar el president o en qui ell delegui, el compliment d’allò que s’ha 
acordat.  
 
 

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president el Consell 
d’Administració, senyor Ricard Font i Hereu. 
 
 
 
 
     vist i plau 
   El president 
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TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d 'Administració de 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 
 

C E R T I F I C O 
 
 
Que en la sessió a distància que es va convocar el 25 de març de 2020, de conformitat 
amb els articles 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i 17 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i un cop finalitzat el termini per l’emissió de vots a les 14:00 
hores del 31 de març de 2020, el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya va acordar: 
 
 

1. Aprovar els preus de les diferents activitats del Parc Astronòmic del 
Montsec-Centre d’Observació de l’Univers, corresponents a la temporada 
2020.  

2. Facultar el president o en qui ell delegui, el compliment d’allò que s’ha 
acordat.  
 
 

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president el Consell 
d’Administració, senyor Ricard Font i Hereu. 
 
 
 
 
     vist i plau 
   El president  2020.03.31
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TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d 'Administració de 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 
 

C E R T I F I C O 
 
 
Que en la sessió a distància que es va convocar el 25 de març de 2020, de conformitat 
amb els articles 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i 17 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i un cop finalitzat el termini per l’emissió de vots a les 14:00 
hores del 31 de març de 2020, el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya va acordar: 
 
 

1. Ratificar les tarifes de títols propis d’FGC per a l’any 2020, corresponents a 
les Línies Metropolitanes, funicular de Gelida i Lleida – La Pobla de Segur 
en els termes que es descriuen en la part expositiva del punt primer d’aquest 
acord. 

2. Aprovar els preus del Tren dels Llacs per a l’any 2020, en les modalitats Tren 
Històric i Tren Panoràmic. 
 
 

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president el Consell 
d’Administració, senyor Ricard Font i Hereu. 
 
 
 
 
     vist i plau 
   El president 
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