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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 Dimensionament 
de plantilla i  punt 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 les reunions de 16 de desembre de 2020 i 26 d’octubre de 2021 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, així com també l’actualització de la plantilla estructural per adequació als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020. 
 
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 – Dimensionament de plantilla i punt 3 – Capítol 1, així com l’actualització 
dels annexes 7B i 1  que es modifiquen en els termes següents: 
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1- Dimensionament de plantilla: 

 
1.1- Plantilla estructural  

 
Una plantilla estructural, que ha de permetre realitzar el servei de transport 
ferroviari amb les condicions definides en el Pla de serveis encomanat així com, 
a les explotacions de Turisme i Muntanya, per a garantir l’obertura de les 
diferents explotacions segons cada temporada d’estiu o d’hivern en unes 
condicions estàndard i d’estabilitat en el servei. 

 
FGC es compromet a no superar el dimensionament de plantilla mitjana que 
s’indica a continuació: 
 
 

 
 

 
1.2 Plantilla conjuntural 

 
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. 
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Quadre resum de previsió de plantilla mitjana total per la vigència del CP 2017-2021: 
 

 
 
 
 

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: 
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L’actualització de les modificacions anteriors incideix en els següents annexes: 
 
Annex 7 
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Annex 1 
 

 
 


