
 

 

 

 

 
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 31 de març de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

1. Formular els comptes de l’exercici 2021 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 2021 amb un resultat de 
l’exercici de pèrdues de – 27.737,4 milers d’euros. 

3. Restar assabentat del criteri aplicat per cobrir el resultat ordinari de 
l’exercici: Línies Metropolitanes de manera provisional mentre no es liquidi 
el Contracte Programa amb l’ATM, així com la resta de divisions amb 
l’aplicació de romanents generats per excedent de transferències corrents 
així com el de tresoreria no afectat de 2020 seguint allò aprovat per la 
Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de 
Catalunya i FGC per al període 2017-2021, en sessió del 26 d’octubre de 
2021. 

4. Aprovar la liquidació del Contracte Programa ATM-FGC de l’exercici 2021 
amb un resultat equilibrat i la proposta que l’ATM ha de cobrir el 
finançament del dèficit ordinari per import de 4.822,9 milers d’euros i de la 
part de l’impacte de la Covid-19 pendent de concretar en el 2022, per 
import de 15.081,5 milers d’euros, aplicant els criteris del Contracte 
Programa signat amb l’ATM. 

 
 

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 31 de març de 2022, 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: 
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 76,50 contractes temporals en indefinits 
(73,20 en l’àmbit ferroviari i 3,30 en la resta), segons s’estableix per la taxa de 
reposició i, en el cas del conveni de Línies Metropolitanes, supeditat a allò que 
s’acordi en la negociació del conveni col·lectiu. 

3. Facultar la presidenta 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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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 31 de març de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

Autoritzar l’aplicació de l’increment retributiu del 2,0% en els termes previstos 
en la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 al personal 
d’FGC. 
 

 
 

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 Fecha: 2022.04.05 

09:48:27 +02'00'
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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 31 de març de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

1. Aprovar l´adhesió d’FGC al Consell de la Dona de la Zona Franca i facultar 
la Presidenta del Consell d´Administració d’FGC per a signar el Protocol 
General d´Actuació d´adhesió. 

2. Designar com a representant d’FGC en Consell de la Dona de la Zona 
Franca, a la presidenta del Consell d’Administració d’FGC. 

3. Facultar la presidenta del Consell d’Administració d’FGC que pugui 
designar, mitjançant Resolució, representant d’FGC al Consell de la Dona 
de la Zona Franca. 

4. Notificar a aquesta designació al Consell de la Dona de la Zona Franca, 
als efectes oportuns. 

 
 

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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