
 

 

 

 

 
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 30 de juny de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

Aprovar els comptes anuals de l’empresa comprensius del balanç, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2021. 

 
 
 

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 

 12:22:39 2022.07.05
'00'02+ 08:51:11 2022.07.07
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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 30 de juny de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

1. Ratificar la Resolució de la presidenta del Consell d’Administració d’FGC de 
data 18 de maig de 2022, d’adhesió de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a l’Associació de La Seu Tech, en els termes i condicions previstes 
en l’esmentada Resolució. 

2. Designar com a representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
l’Associació La Seu Tech, a la presidenta del Consell d’Administració d’FGC. 

3. Facultar a la presidenta del Consell d’Administració d’FGC per que pugui 
designar representant d’FGC en l’Associació La Seu Tech. 

 
 

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  2022.07.05
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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 30 de juny de 2022, es va acordar el què segueix: 
 
 

1. Ratificar la Resolució de la presidenta del Consell d’Administració d’FGC de 
data 13 de juny de 2022, d’autorització dels títols socials d’FGC per part de 
les persones beneficiàries en els serveis d’autobús urbans i interurbans de 
l’àmbit territorial de l’AMB de la segona corona del sistema tarifari integrat 
amb efectes des del 13 de juny de 2022. 

2. Aprovar l’aplicació dels títols socials d’FGC per part de les persones 
beneficaries en els serveis ferroviaris de l’àmbit territorial de l’AMB de la 
segona corona del sistema tarifari integrat. 

3. Facultar a la presidenta del Consell d’Administració d’FGC per que acordi 
amb l’Administració competent la compensació econòmica que se’n derivi 
de la nova política tarifaria integrada. 

 
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  12:26:27 2022.07.05
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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 30 de juny de 2022, es va acordar el què segueix: 
 

1. Declarar com a no necessaris per l’explotació ferroviària un total de 

1.440,86m2, situats al marge oest de la plataforma ferroviària de la línia de 

Llobregat – Anoia, més enllà del domini públic ferroviari i sense cap ús útil per 

a l’explotació ferroviària, d’acord amb l’expedient 2/2022, de Declaració de no 

necessitat per a l’explotació ferroviària dels terrenys excedents confrontants 

al traçat de via a l’alçada dels P.K’s 29+880 al 29 + 980 MG-MA (Martorell). 

2. Desafectar del domini públic i incorporar al domini privat de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya la superfície indicada en l’anterior acord de 1.440,82 

m2, a segregar de la Finca Núm. 17.573 del Registre de Martorell-1, Tom 56, 

Llibre 245-de Martorell, amb CODI registral únic:08092000433720, previ el 

corresponent informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

(DGMI) i en els termes i condicions que s’estableixen en aquest informe.  

3. Autoritzar la venda de la superfície indicada en els anteriors acords al 

propietari confrontant, titular de la cadastral 9342004DF0994S0001RS, de 

conformitat amb l’Estatut de l’Empresa Pública i la normativa de patrimoni de 

la Generalitat que resulti d’aplicació. 

4. Facultar la Sra. Marta Subirà i Roca, presidenta del Consell d’Administració 

d’FGC, per tal de procedir a la segregació i posterior venda de la superfície 

indicada en els anteriors acords, d’acord amb l’estatut de l’empresa pública 

catalana i la normativa de patrimoni de la Generalitat que resulti d’aplicació, 

facultant-la per a realitzar totes les actuacions necessàries per donar 

compliment al 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  2022.07.05
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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 30 de juny de 2022, es va acordar el què segueix: 
 

 
1. Delegar en la persona titular de la presidència del Consell d’Administració 

d’FGC la signatura de convenis i protocols que no comportin despesa per 
l’entitat o que comportin una despesa que no superi els 100.000 euros. 

2. Els actes dictats per delegació s'han d'ajustar al règim que preveu l'article 8 

de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

3. Aquest Acord produeix efectes des de l'endemà de la seva publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

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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