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Dilluns, 31 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de la  
ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2013 i  
fins a la signatura d'un nou conveni col·lectiu que el substitueixi (codi de conveni núm. 08001862011993)

Vist el text de l'Acord subscrit per la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya en data 4 de febrer de 2014, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 
2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el  
Decret 352/2011, de 7 de juny de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

—1 Disposar  la  inscripció  de l'Acord de  pròrroga de la  ultraactivitat  del  Conveni  col·lectiu  de  treball  de l'empresa 
Ferrocarrils  de la Generalitat  de Catalunya per a l'any 2013 i fins a la signatura d'un nou conveni col·lectiu que el  
substitueixi  (codi  de  conveni  núm. 08001862011993)  al  Registre  de  convenis  i  acords  col·lectius  de  treball  en 
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD  DE  PRÒRROGA  DE  LA  ULTRAACTIVITAT  CONVENI  COL·LECTIU  DE  TREBALL  DE  L'EMPRESA 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2013 I FINS A LA SIGNATURA D'UN NOU 
CONVENI QUE EL SUBSTITUEIXI

Assistents:

Representació empresarial:

Armand Aixut  Freixanet,  Josep A.  Azorín  Corberà,  Marc Corbera Orriols,  Francesc Furné  Jardí,  Margarita  Miralles 
Brugués.

Representació dels treballadors:

Secció Sindical d'UGT:
Emilio Asensio Pérez, Andrés Fuentes Alarcón, Marc Bellés Duch, Carlos Cháfer Castilla, Rafael Fernández Piña, Javier 
Larrea  Pérez,  Antonio  Mendoza Conde,  Francisco  Pujol  Moya,  Juan Redondo Olivencia,  Serafín  Romero Lorente, 
Xavier Valverde Bravo.

Secció Sindical de CCOO:
Ricard Beumala Herrera, Miquel Hurtado Boixados, José F. Herrera Jiménez, Miguel A. Herrero Redondo, Angel Rojas 
Priego.

Secció Sindical de SEMAF:
Daniel Benavides Ruiz, Jordi Giménez Martín, Maria I. Zamora Ruiz.

Secció Sindical de CGT:
Miguel A. Serradilla Santos.

A Barcelona, a les 9.00 hores del dia 4 de febrer de 2014, es reuneixen a les oficines corporatives del carrer Cardenal  
Sentmenat,  4,  la  representació  dels  treballadors  i  la  representació  de  la  direcció  de  l'empresa  Ferrocarrils  de  la 
Generalitat de Catalunya, arribant als següents acords:

1. Acord de Pròrroga del Conveni col·lectiu per a l'any 2013. C
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S'acorda la pròrroga per a l'any 2013 de tot l'articulat del conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(codi conveni 08001862011993) que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2012, de les seves actes 
annexes i  de les actes de comissió de seguiment aplicables,  i  de l'acord col·lectiu de l'empresa Ferrocarrils  de la  
Generalitat de Catalunya relatiu al Pla de Jubilació Parcial en l'àmbit empresarial d'FGC, de data 22.03.2013, respectant 
les disposicions legals aplicables a l'Empresa.

2. Acord de denúncia de la pròrroga del Conveni col·lectiu per a l'any 2013.

Ambdues parts negociadores acorden procedir a la denúncia del Conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (codi conveni 08001862011993) per tal d'iniciar la negociació del que serà el nou Conveni col·lectiu 2014 
d'àmbit  empresarial  de  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (codi  conveni  08001862011993)  de  les  Línies 
Metropolitanes.

3. Acord d'ultraactivitat de la pròrroga del Conveni col·lectiu per a l'any 2013.

A efectes del que estableix el darrer paràgraf de l'article 86.3 de l'Estatut dels treballadors, les parts acorden que arribat  
el  termini  d'un any a comptar des de la denúncia sense que s'hagi  acordat  un nou conveni,  el  Conveni  col·lectiu 
d'aplicació  a l'empresa,  no perdrà la  seva vigència i  mantindrà tots  els  seus efectes fins que s'aprovi  un Conveni  
col·lectiu que el substitueixi.

Aquesta mesura afecta al Conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2005-2010 (codi conveni 
08001862011993), pròrrogues anys 2011, 2012 i 2013.

4. Ambdues parts negociadores s'emplacen per a l'Inici de les negociacions del nou conveni col·lectiu 2014 d'àmbit 
empresarial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (codi conveni 08001862011993) de les Línies Metropolitanes.

I no havent més assumptes que tractar, essent les 11.00 del matí, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta 
que signen de conformitat la representació dels treballadors.

Barcelona, 17 de febrer de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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