
 

   

 
8 de maig de 2010 

Sr. Francesc Furné i Jardí. 
Cap de Relacions Laborals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb còp ia  :  

Sr. Armand Aixut i Freixenet. 
Director Corporatiu de Recursos Humans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 

El present escrit és en resposta al que vostè va fer amb data 7 de maig de 
2010 al Secretari de Negociació Col·lectiva del SEMAF a FGC, sobre el mal ús que 
aquesta secció sindical fa de les carteres de producció. 
 
 Sense voler excedir-me del marc del diàleg amb la seva àrea i la seva 
persona, crec sincerament que és el moment d’expressar-li el meu malestar per la 
seva actitud partidista i, potser, condicionada per tercers. No puc entendre la seva 
poca consideració en relació a la nostra secció sindical, la qual li recordo que és la 
única que es regeix per la llei pel que fa al crèdit sindical, evitant la possibilitat de fer-
ne un mal ús. 
 
Antecedents: 
* Amb data 29.05.2009 va enviar-nos un escrit recordant-nos que no podíem 
realitzar visites al Cremallera per no ser electes, quan representants d’altres 
seccions sindicals no electes ho porten fent des de la inauguració del cremallera de 
Montserrat i tenim constància que es fa a la Vall de Núria des de fa més de 20 anys. 
A dia d’avui nosaltres hem complert les seves recomanacions, però altres seccions 
segueixen realitzant visites de caràcter sindical com sempre han fet, tot i no ser 
electes. Ens interessaria molt que vostè ens donés una explicació coherent. 
 
* Tenim sentències jurídiques al nostre favor prou clares sobre “Drets Fonamentals”, 
per haver-nos negat els relleus sindicals que ens corresponien per llei. De fet, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha estat castigada per vulnerar la llibertat 
sindical del SEMAF a FGC, amb sentència del dia 17 de desembre de 2009 pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 És evident que nosaltres podem entendre que l’escrit que vostè ens ha dirigit 
torna a seguir un camí equivocat, i això pot generar novament una discriminació en 
el legítim exercici sindical pel simple fet de tractar-se d’una secció o una altra.  
Les carteres de producció per enviar qualsevol escrit sindical s’han utilitzat sempre, 
però en el moment que la nostra secció sindical ha començat a fer-ne ús ha estat 
quan vostè, al nostre parer, ha caigut de nou en l’error d’una més que probable 
discriminació sindical. 
 
 Li demano, no tant sols com a representant sindical ni com a membre del 
comitè d’empresa d’FGC, sinó com a treballador d’aquesta empresa pública 
catalana, que adopti un comportament i unes actituds més democràtiques. 
 
Atentament, 
 
 
Ricard J. Aisa i Graset. 
Membre del Comitè d’Empresa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 


