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31 de juliol de 2011 
 

Sr. Francesc Furné i Jardí. 
Cap de Relacions Laborals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 

Amb còp ia :  

Sr. Pere Calvet i Tordera. 
Director General de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 

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

 

 Un cop verificada la jurisprudència que contempla l’ordenament jurídic amb la 

doctrina que, de manera reiterada, estableix el Tribunal Suprem a l’interpretar i 

aplicar la llei sobre les Hores Extres, li volem manifestar el següent:  
 

Els treballadors que han rebut els diners de les Hores Extres pels acords, mal 

redactats, d’eficàcia limitada del passat 2 de juny han seguit cobrant per sota del que 

contempla la llei i de la pròpia sentència. 

Aleshores tots els treballadors que no són demandants continuen fora de la llei. 
 

Tot i que la Comissió de Seguiment de les Hores Extres va ésser un fracàs 

empresarial, en concret de l’àrea Social Corporativa, curiosament minuts després es 

va arribar a un acord d’eficàcia limitada on, sospitosament, els punts van ésser 

idèntics en gairebé la seva totalitat als de la Comissió de Seguiment. 

És d’important rellevància i cal que recordi que aquests acords i/o pactes de les 

hores extres podrien anar en contra del Codi Civil en el seu article 1255. 
 

 Per altra banda, alguns representants sindicals han usat el seu nom per intentar 

convèncer a persones demandants que retirin la denúncia i s’adhereixin als 

mencionats acords, dient que vostè els ha dit que així cobraran abans. 

Si aquestes persones han usat el seu nom sense el seu consentiment estan infringint 

la llei, si no és així qui probablement ho estaria fent seria vostè. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

Rafael Guerra i Mesauri. 
Secretari de la Secció Sindical de Barcelona FGC 


