
 

 

 

 

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

C E R T I F I C O 
 
 
Que en la reunió del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
celebrada el dia 25 de novembre de 2021, es va acordar el què segueix: 
 
 

1. Ratificar la Resolució de la presidenta del Consell d’Administració d’FGC de 
data 25 d’octubre de 2021, en relació a l’abonament del 45% de l’import de 
la paga extraordinària de l’any 2014 restant, és a dir, fins el 100% de l’import 
de la paga extraordinària de 2014, a tot el personal d’FGC que li sigui 
d’aplicació, d’acord amb el previst en el Decret Llei 23/2021, de 19 d’octubre. 

2. Ratificar la Resolució de la presidenta del Consell d’Administració d’FGC de 

data 25 d’octubre de 2021, autoritzant els representants d’FGC al Consell 

d’Administració de Vallter SA, a votar favorablement a l’acord d’abonament 

a la nòmina de novembre de 2021, a la devolució del 45% de l’import de la 

paga extraordinària de l’any 2014 restant, és a dir, fins el 100% de l’import 

de la paga extraordinària de 2014, a tot el personal que li sigui d’aplicació, 

d’acord amb el previst en el Decret Llei 23/2021, de 19 d’octubre. 

 
 

I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de la presidenta del Consell 
d’Administració, senyora Marta Subirà Roca. 
 
 
 
 
 
     vist i plau 
   La presidenta 
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TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consel l d'Administració de 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 

C E R T I F I C O 
 
Que en la reunió del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
celebrada el dia 25 de novembre de 2021, es va acordar el què segueix: 
 

1. Aprovar els criteris aplicables per a la conversió dels contractes temporals 
en indefinits d’acord amb la taxa de reposició i la d’estabilització de plantilles: 
a. Les conversions contractuals es duran a terme per ordre cronològic 

d’antiguitat a l’empresa identificant les dades contractuals bàsiques dels 
treballadors temporals d’FGC que tinguin més antiguitat segons cada 
àmbit d’aplicació. 

b. Aquests treballadors temporals hauran d’haver estat contractats per 
FGC vàlidament, prèvia convocatòria pública i d’acord amb els termes 
d’aquesta. 

c. Les conversions contractuals en el seu conjunt no suposaran un 
augment de la despesa màxima autoritzada a FGC, ja que no hi haurà 
un increment de contractacions en nombre de persones físiques ni de 
les seves retribucions. 

2. Aprovar la conversió de l’equivalent a 77,90 contractes temporals en 
indefinits (75,90 en l’àmbit ferroviari i 2,00 en la resta), segons s’estableix 
per la taxa de reposició. 

3. Aprovar la conversió de l’equivalent a 309 contractes temporals en indefinits, 
segons s’estableix per la taxa d’estabilització de plantilles. 

4. Ratificar l’acord adoptat pels Consells d’Administració de Vallter SA i d’Actius 
de Muntanya, SA en el sentit d’autoritzar l’aplicació de la taxa d’estabilització 
de plantilles prevista en el Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, que 
suposa aprovar la conversió en indefinits de l’equivalent a 2 contractes 
temporals a Vallter SA i 11 contractes temporals a AMSA.  

5. Facultar la presidenta del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya per a la realització de totes les actuacions que 

siguin necessàries per al compliment del present acord. 

 
I perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de la presidenta del Consell 
d’Administració, senyora Marta Subirà Roca. 
 
 
     vist i plau 
   La presidenta 
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