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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Estamos inmersos en una situación económico financi era que 
incide en nuestro bienestar y en nuestro bolsillo.  

Desde hace algunos años la capacidad de negociación  laboral con 
la empresa se ha visto limitada a intentar frenar l os recortes 
salariales y de beneficios sociales que nuestros co nvenios habían 
ido mejorando año tras año.  

Creemos que ha llegado el momento de que la empresa  dé un 
paso adelante y, si la autonomía de gestión y el co ntrato programa 
lo permiten, se inicie un cambio hacia el anterior sistema de 
negociación, sin interferencias de la Generalitat n i limitaciones 
legislativas. 

Todos los trabajadores/as deseamos acordar mejoras en cuanto a 
contratación, salario… y recuperar lo perdido duran te el camino, 
en los últimos seis años (2010-2016). 

                           Editorial 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Amb aquest article, la secció de CCOO vol mostrar-vos i fer la  cronologia de 
tot el treball que hem fet per aconseguir el contracte programa i 
l’autonomia de gestió. Aquestes eines són les que potser donaran la 
possibilitat de començar a recuperar poder adquisitiu i, si es pot, reflectir-ho a 
les taules salarials, afavorir la contractació i poder eliminar la figura (inviable a 
mig termini) del contracte per interinatge, entre d’altres coses. 

CCOO sempre ha apostat per assolir el contracte programa malgrat les 
dificultats per aconseguir-ho i el treball que s’havia de realitzar. 

El treball va començar a principis de 2013 on, ja a la reunió del 26 de febrer 
del 2013 entre el comitè d’empresa i la mateixa, es va posar sobre la taula la 
necessitat d’obtenir un contracte programa o les mesures pertinents que ens 
portessin a un model de gestió i negociació el més proper al que havíem tingut 
abans de les retallades, tal i com vam reflectir en el següent informa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir d’aquell moment la feina de CCOO es va marcar com a objectiu assolir 
el contracte programa ja que enteníem que la capacitat de revertir la 
productivitat en els treballadors i treballadores, com apostava el sindicat 
majoritari, ens serviria temporalment però no era l’eina que ens portaria a 
canviar la situació a la que ens havien portat les retallades. 

CONTRACTE PROGRAMA 
                                                         Josep Herrera - Secreteri General de CCOO a FGC 

Reunió comissió seguiment informativa 
 ACORD DE GOVERN 19/2013 de 26 de 

febrer de 2013 
 
L’ empresa informa que segons recull l’acord de govern de 26 de febrer, en cas de 
no arribar a cap acord, hauria de començar a descomptar la part proporcional de la 
paga al mes de març, donat que som una empresa que no tenim les pagues extres 
en juny i desembre. 
 
Des del Comitè d’empresa es demana ajornar aquesta aplicació per veure si dintre 
dels pressupostos pot haver la possibilitat de tenir un CONTRACTE PROGRAMA o les 
mesures pertinents que ens puguin donar la possibilitat de demanar 
l’excepcionalitat i tornar a l’antic model de negociació. 
 
S’arriba a un acord de no fer el descompte, les retallades, fins al mes de juny, a 
l’espera de veure els pressupostos o de les possibles solucions que puguem 
negociar davant les possibles convocatòries de vagues. 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Aquell any, com recordareu, va ser un any on la sentència guanyada per 
CCOO del pas del G3 a G2 i les comissions de seguiment van centrar 
molts esforços i recursos de la secció, sense deixar de banda  l’objectiu del 
contracte programa, cada vegada més necessari com reflectien les 
infructuoses reunions de les comissions de seguiment. 

A finals d’aquell 2013  van començar les reunions amb la Federació de 
Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO  per establir l’estratègia de treball i 
reivindicació del contracte programa. Aquesta reivindicació es va fer 
directament al conseller Santi Vila el 27 de gener del 2014. Aprofitant la 
inauguració de les 113 ens vam reunir amb ell conjuntament amb CGT i 
SEMAF i vam exposar les nostres reivindicacions, entre elles la necessitat 
d’un contracte programa i a on el conseller ens va manifestar la voluntat de 
la Generalitat de dotar a FGC de l’esmentat contracte.  
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Aquesta reunió ens va ajudar a clarificar les línies d’acció a seguir per 
aconseguir-ho i va reafirmar el nostre convenciment de que aquell era el 
camí a seguir, tot i que des de la majoria encara apostessin pel 29.4 i 
restessin valor a les paraules del conseller i la utilitat del contracte 
programa. 

Vam decidir establir una línia de treball conjunt entre la secció de CCOO a 
FGC, Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO i partits polítics.  

Un dels primers passos va ser la de reunir-nos amb la direcció de l’empresa i 
la direcció de la Federació on, dintre de la mateixa, es va parlar de la 
necessitat de garantir una plantilla mitjana i la necessitat de tenir un marc 
de gestió propi. Necessitat la qual l’empresa ja havia detectat i en la que es 
va constatar que cadascú a la seva manera estava fent feina, establint-se de 
facto un front comú, tal i com vam explicar a l’informa del 20 de març del 
2014. Començava a gestar-se la via de la resolució parlamentària.  

INFORMA 
 Avui la Direcció sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de 
CCOO i la direcció de la secció sindical de CCOO a FGC ens hem reunit amb 
la direcció General de FGC amb l’intenció de trobar una col·lusió a una problemà-
tica molt greu detectada, i així comunicada, a la convocatòria de vaga del MWC. 
 La direcció de la secció i de la Federació ha comunicat a l’empresa que a con-
seqüència de l’incapacitat, que hi ha  per llei, de poder efectuar reposicions de llocs 
de treball o d’efectuar noves contractacions,  s’ està posant en perill el model d’em-
presa que fins ara manté FGC. Aquesta no contractació provoca que hi hagi àrees a 
l’empresa que poc a poc es van despoblant, quedant-se amb menys personal, do-
nant peu així a la possible reubicació del personal d’aquestes àrees en d’altres per 
cobrir les seves carències, el que provocaria al cap i a la fi la desaparició d’unes 
àrees per poder donar serveis a unes altres. 
 La empresa ens comunica que, com ja ens va comunicar durant el conflicte del 
MWC, comparteix el mateix neguit que nosaltres, que el ritme de disminució de la 
plantilla mitjana farà que pel 2015 no es podrà donar el mateix servei que estem 
donant actualment i que per aquest motiu te intenció de presentar una petició a la 
Generalitat per poder contractar més personal al 2015 i que es pugui augmentar la 
plantilla mitjana, mantenint-la per poder donar servei i amb la possibilitat d’aug-
mentar el numero de treballadors quan hi hagi augment de servei. 
 El Secretari General de FSC de CCOO li ha comunicat que per part de la direc-
ció d’aquest sindicat es treballarà intensament en els àmbits de la funció pública, en 
l’àmbit polític i de la Generalitat per aconseguir una plantilla suficient i estable per 
FGC ja que en assolir aquest objectiu S’ESTARÀ GARANTINT L’ ESTABILITAT 
LABORAL DE LA PLANTILLA DE FGC, UN AUGMENT DE LLOCS DE TREBALL 
QUANT EL SERVEI CREIXI, ASEGURARÀ LA CAPACITAT DE REALITZAR PRE-
JUBILACIONS I LA ROTACIÓ CAP A LLOCS DE TREBALL AMB MENYS FLEXI-
BILITAT DE LA PLANTILLA EXISTENT. EN RESUM S’ESTARAN GARANTINT 
ELS LLOCS DE TREBALL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE FGC. 
 També se l’ha comunicat a l’empresa el nostre rebuig total als nous intents de 
la mateixa de tornar a parlar d’externalitzacions de feines i estem segurs que la 
nostre posició serà compartida per la resta de sindicats. 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

La vida a FGC seguia i les 
eleccions sindicals eren a tocar i 
dins del nostre programa 
electoral, com ja es reflexa en el 
nostre butlletí de juliol-agost de 
2014 (pàg. 12-13) recollíem la 
necessitat de dotar a FGC 
d’un marc de gestió propi com 
a imprescindible per millorar 
el  futur dels treballadors i 
treballadores d’aquesta casa.  

Ja per aquelles dates s’estava 
enllestint la feina prèvia per 
introduir la proposta de resolució 
al Parlament de Catalunya, on es 
sol·licitava el contracte programa, 
entre d’altres coses que ja heu 
d’estar “farts” de llegir als 
‘informas’ i butlletins publicitats 
per aquesta secció sindical.  

Al juny es va enllestir 
l’argumentari entregat a 
Iniciativa per Catalunya els 
Verds (ICV), el qual va servir 
com a base per la presentació de 
la proposta de resolució, 
publicada el 4 d’agost del 2014 i 
una pregunta al Parlament de 
Catalunya publicada el dia 5 
d’agost del mateix any. 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

I vet aquí que va arribar el dia 19 de novembre del 2014 i el Parlament, PER 
UNANIMITAT, va emetre la resolució 851/X on es recollia l’obligació de la 

Generalitat i de FGC de signar un contracte programa a més del 

reconeixement ferm de la condició de servei essencial per a FGC 

(reconeixement el qual ens ha facilitat molt la contractació) i de la plantilla 
mínima garantida, l’obligatorietat de negociació i acord entre el comitè i 
l’empresa de qualsevol mesura que signifiqui una variació de les condicions 
laborals o dels llocs de treball. 

Com veieu una resolució molt profitosa per a tots els treballadors i 
treballadores d’aquesta casa i de la qual us hem anat informant mitjançant el 
butlletí de novembre-desembre del 2014 (pàg. 10-11) o l’Informa del 24 de 
novembre d’aquell any.  

INFORMA 
  El passat dia 19 de Novembre ha estat aprovada per unanimitat la pro-

posta de resolució presentada per aquesta secció sindical a través del 
grup de ICV-EA al Parlament de Catalunya. 
 
 La comissió de Territori i Sostenibilitat amb els vots a favor de: 
 ICV-EA, CIU, ERC, PSC, PP i C’s emet una resolució on insta al go-
vern de la Generalitat a: 
 
 1. Considerar a FGC com un «servei essencial» tal i com reconeix la dis-
posició addicional segona de la Llei Ferroviària 4/2006 i, en conseqüència, 
considerar el personal d’aquesta empresa com a col·lectiu de «servei essen-
cial» segons l’acord de govern de 28/2/2012 a tots els efectes de dotació de 
plantilla. 
        2. Assegurar dins del marc de l’empresa FGC el manteniment de la 
plantilla necessària i suficient per oferir un servei ferroviari d’interès general i 
essencial per a la comunitat, amb la formació específica corresponent per tal 
d’evitar l’externalització de cap dels serveis essencials que han permès oferir 
els índexs d’excel·lència actuals. 
        3. Negociar i acordar prèviament amb el comitè d’empresa qualsevol 
mesura que pugui representar una variació en les condicions laborals o en la 
relació de llocs de treball. 
        4. Acordar un contracte programa pels anys 2015-2017 amb una dota-
ció econòmica suficient que garanteixi el manteniment dels llocs de treball i 
la continuïtat del servei prestat per FGC amb els actuals nivells de qualitat 
dins del marc de la seva autonomia de gestió.  
 
 Des de la secció sindical de CCOO a FGC entenem que aquesta resolu-
ció és un puntal per a les negociacions que han de  venir i tot i que de ben 
segur serà una negociació  dura,  serà una gran eina a favor de la defensa i 
millores dels drets de totes i tots els treballadors d’aquesta casa. 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Aquesta resolució va ser molt ben 
rebuda per una part de la plantilla, 
des d’altres bandes però van ser 
titllades de paper mullat i inútils 
els nostres propòsits, però 
nosaltres teníem clar que era la 
millor eina que teníem des  que 
van començar les retallades i així 
ho vam exposar a l’editorial del 
butlletí  de gener-febrer.  

Fent ús d’aquesta 
resolució vàrem 
continuar treballant 
juntament amb la 
Federació, fent  
reunions amb el grup 
parlamentari d’ICV i 
amb l’empresa, 
vigilant el seu 
compliment, es a dir, 
l’obtenció del 
contracte programa 
com il·lustra la 
pregunta d’aquest 
grup parlamentari al 
conseller Santi Vila 
sobre el compliment 
de la resolució 
851/X del Parlament 
de Catalunya. 
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

Amb un Comunica el 24 de març del 2015 i al butlletí del març-abril (pàg. 7)  
vam poder continuar donant bones notícies, dins la llei d’acompanyament de 
pressupostos publicada al DOGC número 6830 de 13 de març de 2015, a la 
seva addicional vint-i-unena (pàg. 97 del mateix), es recollia el termini de 
tres mesos per a la publicació de la mateixa, la signatura d’un contracte 
programa plurianual entre la Generalitat i FGC.   

Vint-i-unena. Contracte programa entre la Generalitat i Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'empresa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya han d’establir un contracte programa que ha d’incloure, 
com a mínim, la previsió de les transferències que Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha de rebre durant els anys de vigència del contracte programa, la 
definició anual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que cal 
obtenir i els instruments de seguiment i control d’avaluació a què l’activitat de 
l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte programa. 

2. El Govern, d’acord amb el que estableix l’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, i mitjançant el contracte programa a què fa referència l'apartat 1, pot 
comprometre despeses de caràcter pluriennal subjectes a l’assoliment dels objectius 
establerts en el mateix contracte programa, que ha d'ésser aprovat en el termini de 
tres mesos a comptar de la publicació de la llei present. 
 
 

Ara que ja el teníem, necessitàvem dotar-lo d’una capacitat de gestió que ens 
lliurés, en la major mesura possible, del control de la Generalitat i de la Llei 
d’acompanyament (tal com expressem al comunica del 24 de març). Teníem 
tres mesos fins a la signatura i poc més abans de l’estiu i la incertesa d’un 
canvi de govern a la tardor.  

Les reunions mantingudes amb la Federació de CCOO i amb l’empresa ens 
havien indicat molt clarament que l’única sortida era aconseguir un acord 
polític i la seva ratificació pel Parlament que ens assegurés l’autonomia de 
gestió del nostre contracte programa, la qual ens permetés poder començar a 
recuperar allò que ens havien retallat.  

Amb aquest objectiu vam reprendre els contactes amb els grups 
parlamentaris que van aprovar per unanimitat la resolució 851/X. 
Paral·lelament l’empresa ens va informar que també treballava en aquest 
sentit mitjançant el Secretari d’infraestructures i mobilitat i Vicepresident del 
consell d’administració Ricard Font (CDC).  
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

La setmana del 15 
de juny l’empresa 
va informar-nos 
d e  q u e  e l 
c o n t r a c t e 
programa ja era 
ferm (butlletí maig
-juny. pàg.5) i 
com comunicàvem 
a l  m a t e i x , 
c o n t i n u à v e m 
treballant per 
assolir l’autonomia 
de gestió. 

E l s  g r u p s 
polít ics ens 
anaven donant 
el seu suport i 
únicament faltava 
concretar com 
d i s p o s a r - h o 
p e r q u è  e l 
Par lament ho 
votés i ho fes 
favorablement als 
n o s t r e s 
interessos.  

L’oportunitat va 
arribar mitjançant 

la Llei de finançament de transport públic. Llei impulsada per ICV i 
adoptada per tots els grups parlamentaris en una comissió de treball 
conjunta, resultat de la qual va ser la inclusió d’una addicional especifica per 
a FGC , tal i com ens va confirmar en Josep Rull, Secretari tercer del 
Parlament de Catalunya i Cap d’aquesta comissió per part de CDC en la 
reunió mantinguda a mitjans de juliol. Aquesta addicional, l’addicional 
vuitena de la llei d’acompanyament del transport públic,  donaria 
l’autonomia de gestió per a FGC. 

La tramitació en curs es va publicar el 16 de juliol. 

 
 
 
 
 

VALORACIÓ DE LA LLEI D’ACOMPANYAMENT 
 

     CCOO A FGC, una vegada revisada la llei d’acompanyament 
dels pressupostos de la Generalitat 2015 valora com a molt positiva 
la inclusió a la mateixa, com a disposició addicional vint-i-unena, 
del contracte programa per a FGC. 

     A la mateixa diu que FGC ha de tenir contracte programa, amb 
un període de negociació de tres mesos i obre la porta a que la du-
rada del mateix sigui de més d’un any.  
     CCOO a FGC aconseguint la resolució del parlament del 19 de 
Novembre del 2014 va aconseguir que aquest es pronunciés en els 
següents termes: 
-Consideració del servei prestat per Ferrocarrils com a ser-
vei essencial. 
-Estabilitzar la plantilla i dotar a FGC d’una plantilla mínima 
garantida. 
-Negociar i acordar prèviament amb el comitè d’empresa 
qualsevol mesura que pugui representar una variació en les 
condicions laborals o en la relació de llocs de treball. 
-Contracte programa 2015-2017. 
 
      CCOO a FGC qualifica la resolució emesa pel parlament com 
una eina molt útil per a la defensa dels interessos dels treballadors 
i les treballadores de FGC, com demostra l’obtenció del contracte 
programa, entenent també que ara toca continuar treballant molt 
dur per dotar-ho de la millor forma possible, tant des de aquesta 
secció com des de l’empresa. 
     Informar-vos que aquesta secció ja s’ha posat fil a l’agulla per 
que així sigui. Per qualsevol dubte estem a la vostre disposició.  
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Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

 

La votació va ser el 22 de juliol i, com es veu a la portada d’aquest butlletí i 
us vam informar amb l’informa del mateix dia 22, va ser aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya. 

Com veieu la feina per 
aconseguir el contracta 
programa i l’autonomia de 
gestió del mateix ha estat 
llarga i farragosa, però ha 
donat els seus fruits. Aquesta 
eina, que portàvem ja al nostre 
programa electoral és la que 
ens ha de permetre poder 
seure’ns amb l’empresa i parlar 
amb garanties  a tots els 
treballadors i treballadores 
d’aquesta casa i intentar 
recuperar el poder adquisitiu, 
plusos variables als companys 
de turisme i muntanya, càrrecs 
intermedis i inspectors (entre 
d’altres),  la contractació 
indefinida... 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACONSEGUIDA L’AUTONOMIA 
DE GESTIÓ PER A FGC.  
 
A dia d’avui, el Parlament de Catalunya dins la Llei de finançament del 
transport públic, ha aprovat L’Autonomia de gestió del contracte progra-
ma de FGC.  
 Com ja us hem anat informant, aquesta secció sindical ha treba-
llat molt dur per aconseguir-ho, primer treballant amb la federació de 
CCOO i el grup de ICV per tal d’impulsar la resolució 851/X que va obli-
gar a la Generalitat a signar amb FGC un contracte programa (entre 
d’altres beneficis per a FGC). Després, amb el mateix recolzament per 
part de la federació de CCOO i utilitzant la Llei de Finançament del trans-
port públic impulsada per ICV, hem mantingut reunions amb els grups 
que en el seu dia van votar a favor de la resolució 851/X per que apro-
vessin, mitjançant l’addicional vuitena d’aquesta llei, la tan anhelada 
autonomia de gestió que ens permetrà poder negociar quelcom tant im-
portant com la recuperació econòmica en taules salarials, la contractació 
indefinida... 
 Des de la secció sindical de CCOO volem donar les gràcies a tots 
els grups polítics que, ja sigui amb la seva feina o amb el seu vot, ens 
han ajudat a aconseguir-ho. Tant als que ens van votar a favor de la 
resolució 851/X (per unanimitat), com els que han votat a favor de l’au-
tonomia de gestió del nostre contracte programa. Així com reconèixer la 
feina feta per la direcció de l’empresa en pro de dita autonomia. 
 Una molt bona noticia i una molt bona eina per recuperar tot allò 
que ens han tret els darrers anys. Ara sí JA LA TENIM AQUÍ!!! 
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A mediados de agosto descarriló un 

tren en Santpedor que transportaba 

potasa entre las minas de Súria y el 

Puerto de Barcelona sin causar 

heridos ni afectación en las líneas de 

pasajeros. 

El convoy estaba formado por 20 

vagones cargados, de los que 

descarrilaron 13: once cayeron en 

campos de cultivo y dos en una 

acequia que lleva agua al Parc de 

l'Agulla de Manresa. 

El paso de agua fue cortado para 

evitar el arrastre de los 40.000 

kilogramos de potasa que se 

calculó cayeron al curso de la acequia, y el agua contaminada se derivó a la 

depuradora para su tratamiento, según informó la Policía Local. 

En la reunión del Comité de Seguridad en la Circulación Extraordinario de 
Llobregat-Anoia mantenida el día 10 de septiembre, la Empresa NOS 
INFORMA QUE AUN NO SE 
PUEDE DETERMINAR LA CAUSA 
REAL DEL ACCIDENTE, aunque la 
hipótesis de mayor peso parece ser 
un “bache producido por el 
reblandecimiento del terreno debido 
a la humedad del mismo”. 

A pesar de ello, no se están dejando 
de buscar otras posibles causas,  lo 
que les está llevando a realizar 
diferentes pruebas en los “bogies” 
de las tolvas siniestradas y en todo 
aquello en que se pudiera encontrar 
cualquier posible causa por lo que se 
produjo el accidente, o dónde se 
pudo haber creado el punto de 
inflexión para que se produjera el 
mismo. Estamos convencidos de que 

Descarrilo  
                     Miguel Ángel Herrero Redondo -  Delegat de Prevenció de CCOO a FGC 

 

 

* 
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la tarea es ardua y, probablemente, de prolongada duración, pero esperamos 
que se dé una información correcta y exhaustiva del tema.  

ANTE TODO ESPERAMOS QUE 
PRIME LA SEGURIDAD, dado 
que de momento solo ha sido un 
incidente  y no ha habido 
desgracias personales.  

Una pregunta que se planteó en 
la reunión del CSC extraordinario 
de LA y que esperamos se nos 
informe en el próximo Comité 
ordinario o antes es: ¿si existe 

un OSCULTADOR DE VÍA por qué no se usa en las líneas de mercancías?. 

Esperamos igualmente se nos responda a los temas que 
se expusieron sobre lo que consideramos una 
deficiencia en el mantenimiento de vía de 
mercancías, al considerar que los planes de 
mantenimiento y de inspección de las mismas es 
insuficiente para detectar las posibles deficiencias 
en la vía. 

*SE BUSCA– Aquesta fotografia no havia de sortir al butlletí per la manca de pixelat de la 
mateixa, però com la vam donar a l’empresa a la reunió del dia 10 i va desaparèixer 
d’internet la publiquem per que tothom tregui les seves conclusions.  

 

 

 



La Generalitat pierde nueve millones con sus cinco estaciones de esquí 

La meteorología no dio tregua el año pasado a las estaciones de esquí pertenecientes a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La necesidad de conectar los cañones ante 
el escaso grueso de nieve natural y la reducción de los forfaits vendidos ha provocado que 
las pérdidas de las cinco instalaciones se dispararan un 9,3% y se aproximaran a los nueve 
millones de euros (8,93 millones). Ese impacto ha ocurrido el mismo año en que el Gobierno 
autonómico ha asumido la titularidad de la estación de Boí Taüll, esta vez a través de 
Avançsa, para evitar que se desequilibraran en exceso las cuentas del Grupo FGC. 

La memoria económica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, publicada en julio 
pasado, muestra cómo los ingresos de las estaciones de esquí han caído cerca de un 6%, 
mientras que las pérdidas han crecido a mayor ritmo. Tras esas cifras se esconde otro año en 
el que las condiciones meteorológicas no acompañaban. Las instalaciones se han abierto 
menos días durante el ejercicio a causa de que el manto de nieve originado por las 
precipitaciones ha sido pequeño e, incluso, se ha optado por crear menos nieve artificial que 
otros años porque el tiempo no acompañaba. Aunque esa precaución ha causado un mal 
mayor al evitar un mayor gasto, el resultado neto ha sido peor que el año anterior. 

A la Generalitat solo le queda esperar el buen (o mal) tiempo para intentar evitar las 
pérdidas que se acumulan año tras año en unas estaciones que se han convertido en un 
soporte vital para las economías de las comarcas donde se ubican, en algunos casos también 
en verano. El Ejecutivo sostiene que generan un impacto económico de 350 millones de 
euros anuales, de ahí que las mantenga abiertas y que, incluso, se plantee cada año nuevas 
aportaciones para solventar los problemas de capital. 

En 2014, además de asumir la titularidad de Boí Taüll por un valor de 8,3 millones de euros 
—7,3 de ellos en concepto de un crédito del Instituto Catalán de Finanzas—, ha destinado 
otros dos millones de euros a la estación de Vallter, que amenazaba quiebra si no se le 
inyectaba capital. 

La estación de La Molina es la que más esquiadores recibe. El pasado año tuvo 177.859 
usuarios en invierno (un 4,5% menos) a los que se tienen que añadir otros 61.373 que 
utilizaron el forfait Alp 2500, que permite esquiar también en la estación privada de La 
Masella. En verano, tuvo otros 21.942 visitantes. En total la venta de forfaits generó unos 
ingresos de 3,7 millones de euros, un 6,2% menos. 

El presupuesto se completó con otros 932.000 euros procedentes de otras actividades, hasta 
completar los 4,68 millones de euros. La estación, llamada a ser una de las sedes de la 
abortada candidatura de los Juegos de Invierno de Barcelona, ha perdido tres millones de 
euros en 2014, un 7,8% más. 

Ferrocarrils pierde 23,8 millones 

La estación más deficitaria el pasado año fue Vall de Núria, la que está menos sujeta a la 
actividad comercial generada por los esquiadores. Perdió 3,65 millones de euros, un 19% 
más que en 2013. Por sus dominios tan solo esquiaron 31.167 personas (un 14,2% menos). 
En cambio, el cremallera que lleva de Ribes de Freser a Núria transportó a 266.000 personas 
y sus ingresos fueron de 2,6 millones, lo que supone una mejora del 6% respecto a un año 
antes. 
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Estaciones esquí FGC 
                                              Font:  El País  18/08/2015 
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En el caso de Espot y Port Ainé, que comparten contabilidad, sus pérdidas crecieron un 15% 
y se situaron en los 1,4 millones de euros. Entre ambas estaciones perdieron más de 19.000 
esquiadores y sus ingresos se resintieron: 1,4 millones de euros, un 19% menos. En este 
caso, se explica en parte por el cierre de Port Ainé durante el verano. 

Las pérdidas de las estaciones de esquí no son las únicas de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, que en su conjunto ha cerrado el ejercicio con un resultado neto negativo de 
23,8 millones, 1,7 millones más que un año antes. Aún así, la operadora de la 
Administración catalana considera que en 2014 ha obtenido uno de los mejores ejercicios en 
lo que respecta a sus ferrocarriles, al remarcar que ha tenido el mejor índice de cobertura 
de su historia, que se ha situado en el 93,18%. Ese indicador se refiere a qué parte de los 
ingresos cubre los gastos de explotación. El aumento de los ingresos vinculado al aumento 
de los pasajeros, al transporte de las mercancías y a la comercialización de servicios ha 
contribuido a esa mejora. Más de 77 millones de personas utilizaron los ferrocarriles, un 
2,3% más que en el ejercicio 2013. 

Endesa se adjudica el suministro de energía  
                                                                        Font: Lainformación.com 10/08/2015 

Endesa se adjudica el suministro de energía de FGC para 2016 por 7,4 millones 

Endesa se ha adjudicado el suministro de energía de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) para 2016 con un presupuesto base de licitación de más de 7,4 millones de 
euros, ha informado la compañía este lunes en un comunicado. 
De esta manera ha revalidado el contrato para proveer la alta y baja tensión de las líneas 
ferroviarias Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla, así como de las estaciones 
de montaña de FGC --La Molina, Port Ainé, Espot, Vallter y Vall de Núria-- por el importe de 
7,4 millones, más la tarifa regulada, el impuesto eléctrico y el IVA. 
En total, serán 300 kilómetros de líneas con 91 puntos de suministro de baja tensión 
(superiores a 10 kV) y 31 de alta tensión. 

Terrassa noves estacions 
                                                                                            Font: CCMA 08/09/2015 

Augmenten un 51,7% els viatgers d'FGC a Terrassa en el primer mes del nou tram 

Terrassa (ACN).- Els viatgers de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han 
augmentat un 51,7% a Terrassa des de la posada en funcionament del nou tram de la línia 
Barcelona-Vallès, que es va inaugurar el 29 de juliol amb tres noves estacions.  

En total, 145.689 persones s'han desplaçat amb FGC des de les estacions de Terrassa 
durant el primer mes d'entrada en servei del perllongament en comparació a les 96.051 de 
l'any passat. Pel que fa a l'agost, el perllongament ha incrementat la demanda en prop de 
800.000 viatgers. De les tres noves estacions, la que ha registrat més usuaris ha estat la de 
Vallparadís Universitat, amb 29.691, seguida de l'Estació del Nord amb 19.589 i de Nacions 
Unides amb 16.822. 



El Govern adjudica nuevas obras prolongación FGC en Sabadell 
por 31,2 millones 

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha adjudicado nuevas obras en la prolongación de la 
línea de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Sabadell por valor de 31,2 
millones de euros. Según informa este martes esta conselleria, el objetivo es acabar las obras en 
2016, después de que el pasado 29 de julio entrara en funcionamiento la prolongación de la línea de 
FGC a Terrassa. 

Esta nueva inyección presupuestaria cubrirá los trabajos corresponden a implantación de vía y 
catenaria, la alimentación eléctrica y las comunicaciones y la arquitectura e instalaciones de las 
estaciones Sabadell Estació y Plaça Major que se están llevando a cabo en este momento. La 
prolongación de FGC en Sabadell, denominado el Metro del Vallès, abarca 4,4 kilómetros de nueva 
línea, incluyendo 4 nuevas estaciones, la remodelación y soterramiento de Sabadell Estación y la 
construcción de unas cocheras al final de la línea. 

En la estación de Plaça Espanya habrá un intercambiador que unirá FGC con la Renfe, con un 
vestíbulo superior que estará conectado con otro inferior, y el total de las obras que finalizarán el año 
que viene después de años de trabajos habrán supuesto una inversión de 430 millones de euros.  
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Obras Sabadell 
                                             Font: El Periódico 11/08/2015 

Atenció al client 
901 500 300 • 93 496 47 96 
infocomercial@atlantisgrupo.es 

SIC UT 113 

Tras la apertura de las nuevas estaciones de Terrassa se ha podido 
observar el cambio del sistema de información en las pantallas 
interiores de las unidades 113, ahora la información tal como se ofrece 
es más fácil de entender por parte del usuario en general. UN CAMBIO 
FAVORABLEMENTE IMPRESIONANTE.  

 

PAS DE CONTRACTES PARCIALS A 
CONTRACTES AL 100% 

Donades les queixes per diverses reclamacions rebudes per l’empresa, 
de diferents persones amb contractes de diferent percentatge i que van 
passar aquest estiu a contracte a 100%, se’ns ha informat que a finals 
de setembre es regularan els percentatges de tothom donat que per algun problema informàtic o 
d’informació no es van tenir en compte quan s’havien fet les vacances o si encara estaven pendents 
de fer-les. 

Això repercuteix, sobretot, en els percentatges treballats i pendents de treballar la resta de l’any, 
igualment repercuteix als percentatges de tancament del contracte anterior (l’excés de percentatge o 
falta del mateix). 

Si a la nòmina de setembre hi hagués qualsevol anomalia, com sempre, estem a la vostra disposició.   

 
 

Breves 

                                                                Secció Sindical  - CCOO a FGC 

 



Les plantilles de Renfe i FGC alerten d´actes incívics en 
estacions de la regió central  

L'incivisme creix a les estacions ferroviàries de la Catalunya Central. Representants sindicals 
de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Renfe i personal de les estacions alerten de 
l'incivisme que es viu als trens i a les instal·lacions ferroviàries, fins al punt que hi ha hagut 
dues agressions els darrers sis mesos a les estacions d'Igualada i Martorell. Tot i això, 
matisen que l'incivisme és generalitzat i que a la Catalunya Central el problema és menys 
greu que en ciutats de l'àrea metropolitana com Terrassa.  

Les agressions a la regió central no són generalitzades i la principal queixa se centra en 
l'incivisme d'algunes persones a les estacions i a l'interior del tren, ja que n'hi ha que fumen 
porros sense contemplacions i posen la música molt alta i molesten la resta de viatgers. 
També hi ha usuaris que no han comprat el bitllet per pujar al tren i mostren una actitud 
desafiant als revisors. El delegat de Prevenció de CCOO a FGC, Miguel Ángel Herrero, 
assegura que agressions com les que han tingut lloc l'últim mig any a Igualada i 
Martorell tenen lloc cada mes, aproximadament, en les diferents línies de l'empresa 
ferroviària, tot i que es concentren a la zona metropolitana.  

FGC ha denunciat els dos casos que han tingut lloc a la Catalunya Central. El d'Igualada va 
succeir fa mig any, quan un empleat de l'estació volia comunicar que tot estava en ordre i 
que el tren podia sortir. Llavors, un jove que habitualment entra sense pagar -tot pensant 
que estava alertant de la seva presència- li va propinar diversos cops a l'espatlla. "Fins i tot 
li van donar punts a l'hospital", afirma Herrero. El mes de juliol es va viure una situació 
similar a l'estació Martorell-Central, quan un treballador va rebre cops de puny d'un usuari.  

Els revisors i el personal de les estacions han de conviure amb l'incivisme, tot i que 
el representant de Ferrocarrils diu que l'empresa és curosa amb la seguretat privada i 
estudia en quines estacions s'ha de posar més atenció.  

Personal de Renfe coneixedor de la situació que es viu a la línia R4 assegura que a l'estació 
de Manresa gairebé cada dia es viuen situacions d'incivisme amb algun usuari que no vol 
pagar i mostra una actitud desafiant. El problema que denuncien els representants sindicals 
de CCOO de Renfe és precisament la falta de personal de seguretat que acompanyi els 
revisors. Tot i que els principals problemes es concentren a Terrassa, gairebé en cap dels 
trens que arriben a Manresa no hi ha un agent de seguretat que acompanyi el revisor. "La 
seguretat ha decaigut", alerta Cristóbal Cobo, coordinador de CCOO del sector ferroviari. 

 

Dos treballadors de les 
estacions d'Igualada i 
Martorell de Ferrocarrils 
han patit agressions .  

 

Usuaris accedint a les andanes de 

l´estació de Renfe a Manresa.  
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Incivismo y seguridad en FGC 

                                                                                                                                  Font: Regió7 27/08/15 
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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE PERSONAL DE 04 DE SETEMBRE DE 2015  

El dia 04 vam tenir una reunió entre els responsables de Personal i els secretaris generals 
juntament al President i Secretari del Comitè d’Empresa. 

La reunió a priori semblava que aniria per marcar uns camins de negociació, però va ser 
com un principi de nova temporada legislativa. 

Vam començar una mica de com o per on aniran les possibles negociacions la resta de l’any 
i pendents de la resolució del Contracte Programa que encara no està signat (tampoc a data 
16-09-2015), encara que si ja es té la excepcionalitat. 

UGT va comentar que en el moment de la signatura del CP hauria d’obrir un nou conveni 
(Tema el qual entenem tothom que sigui amb la forma que ens permeti desenvolupar tot el 
que vulguem sense perdre res del que tenim). 

CCOO comentem que a més a més s’hauria de trobar la manera de que tot el que es pugui 
aconseguir es tracti de posar a taules i que s’hauria de intentar pal·liar tots els temes soci-
als que tenim al conveni, i sobretot intentar que el conveni de muntanya pugui recuperar 
tot allò que han perdut de més davant el de Xarxa principal en aquest últims sis anys i con-
tinuar amb l’apropament al conveni de Xarxa principal. Agregant que la nostra postura en 
quant al Pla de Productivitat entenem que ha de ser proper al set per cent, donat que hau-
ria de ser molt idèntic al Pla d’estalvi d’aquest darrers any, a lo que l’empresa ens respon 
que no es realment igual, donat que aquest any s’està contractant. 

CGT posa èmfasis en el tema dels tipus de contractes d’interinitat que s’estan realitzant i 
que entenen tothom que no es el desitjable, tot i que per llei es el tipus de contracte que 
se’ns permet. 

SEMAF s’afegeix a tot l’exposat i va esposar temes de seguretat que tots entenem que 
s’haurien de solucionar en altre àmbit. 

Quedem emplaçats pels primers dies d’octubre per analitzar com va el tema del Pla de Pro-
ductivitat i veure a la quantitat que es podrà arribar segons les dades que portem a la data 
de la reunió.  

Reunió amb Direcció de personal     
      Miguel Ángel Herrero Redondo - Secretari d’Organitz ació de CCOO a FGC
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Formació subvencionada  
             Secció Sindical  - CCOO a FGC 

Fundació Paco Puerto 
 
Via Laietana, 16  8ª 
08003 Barcelona 
Tel. 934812717  
Fax. 934812712 
fppuerto@ccoo.cat 

Cornellà de Llobregat: 

Microsoft Excel Expert 

Dates: 21-09-2015 al 19-10-2015 

Hores: 30 inici immediat 

Microsoft Office specialist 

Dates: 28-09-2015 al 17-11-2015 

Hores: 180 

Alemany A1 

Dates: 29-09-2015 al 18-11-2015 

Hores: 150 

Granollers: 

Anglès A2 

Dates: 22-09-2015 al 13-11-2015 

Hores: 150 inici immediat 
 

Barcelona: 

Anglès B2 

Dates: 21-09-2015 al 17-12-2015 

Hores: 240 inici immediat 

Localitat: Barcelona 

Construcció de pàgines web 

Dates: 28-09-2015 al 25-11-2015 

Hores: 210 

Terrassa: 

Adobe photoshop: Aplicaciones 
cámara digital 

Dates: 29-09-2015 al 03-12-2015 

Hores: 60 
 

Pla de garantia juvenil: cursos de formació per a joves 

La Fundació Paco Puerto ofereix, dins del pla de formació del Pla de Garan�a Juvenil, un total de 9 cursos 

en el camp dels idiomes i les TIC. Aquests cursos s’iniciaran al mes de setembre de 2015.                     

     https://fundaciopacopuerto.cat/curso/ 



Presupuestos Generales del Estado 
                      FSC-CCOO 
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En la recta final hacia las elecciones generales, el Gobierno sigue con su permanente campaña 
propagandística haciendo un uso retorcido de las reivindicaciones de las empleadas y 
empleados públicos, cuya última manifestación es la irrupción pública de ayer del secretario de 
Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien en su comparecencia en la Comisión 
de Presupuestos en el Congreso de los Diputados anunció algunas medidas a incorporar a 
través del proyecto de Presupuestos de 2016 y que afectarían en exclusiva a las personas 
trabajadoras de la Función Pública. 
La medida estrella anunciada el 19 de agosto por el secretario de Estado, Antonio Beteta, 
que  “las empleadas públicas gozarán de permisos retribuidos desde la semana 37 de embarazo 
y hasta el día del parto”, no ha sido negociada con los sindicatos y dista de poderse considerar 
como una “medida  de apoyo a la familia” y que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres 
en las Administraciones Públicas. Además sorprende que en el proyecto de Ley dicha medida se 
establezca solamente para las funcionarias y no para las empleadas públicas con relación 
laboral ordinaria. 
FSC-CCOO considera que este nuevo permiso retribuido anunciado, queda cojo y lejos de las 
iniciativas y medidas que hemos venido proponiendo al Gobierno, en apoyo a la familia, a la 
igualdad de mujeres y hombres y que favorecen la corresponsabilidad de hombres y mujeres en 
el cuidado de los menores. 
FSC-CCOO ha planteado en la negociación del II Plan de Igualdad de la Administración General 
del Estado, la equiparación del permiso de paternidad que actualmente tienen las personas que 
desempeñan su actividad laboral en el empleo público, al del resto de trabajadoras y 
trabajadores, propuesta que no aceptó el Gobierno, no siendo incorporada al citado Plan, 
firmado el 30 de julio sin la adhesión de nuestro sindicato. 
FSC-CCOO rechaza que bajo el paraguas justificativo de las causas económicas, en los 
Presupuestos Generales del Estado 2016 se demore otro año y ya van cinco, la ampliación de la 
duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida hasta el 
próximo 1 de enero de 2017, por lo que hasta esa fecha se mantiene en 13 días, en vez de las 
cuatro semanas que contemplaba la Ley de Igualdad de 2007. 
FSC-CCOO pone un especial énfasis en que, si bien es cierto que el último periodo de embarazo 
puede ser el que más dificultades presente, rechaza que se trate gubernamentalmente a la 
mujer embarazada como si fuera una mujer enferma, ya que para los supuestos de embarazos 
complicados ya hay medidas concretas, como son las incapacidades transitorias y las 
suspensiones de contrato por riesgo durante el embarazo y que, en todo caso, esta medida 
anunciada por el señor Beteta “sería necesaria” para todas las trabajadoras con independencia 
de si trabajan para una Administración Pública o para una empresa privada. 
CCOO, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas del pasado 30 de 
Julio, ante los comentarios del ministro Cristóbal Montoro, se posicionó diciendo que estas 
propuestas gubernamentales eran del todo insuficientes, exigiendo al Gobierno un acuerdo 
político que reconociera todos los derechos eliminados y abordara una recuperación total de los 
derechos arrebatados para todas las empleadas y empleados públicos, acuerdo que debería 
haberse negociado antes de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, y que en cualquiera de los casos deberá negociarse antes de la 
finalización de la tramitación parlamentaria del citado Proyecto. 
Para la FSC-CCOO es imprescindible abrir un calendario concreto con interlocución solvente y 
voluntad política del Gobierno para restituir los derechos que su política le ha restado a las 
empleadas y empleados públicos, entre los que se encuentra la recuperación plena y decidida 
del derecho a la negociación colectiva que ha sido hurtado por el Gobierno con la excusa de la 
crisis económica. 




