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(traducció de la transcripció de l'acta signada) 

 
Dia: 25 d’octubre de 2022 
Lloc: Guinardó 
 
 
Assistents  
 

En representació de la Direcció (RD): 
 
Esther Chamorro 
Jordi Rodriguez 
Antonio Perez 
Jessica Outeiriño 

Jose Calvo  

   
 
En representació de les Persones Treballadores (RT): 
 
Per UGT: Amada Álvarez, Jordi Gómez, Sergio Hernandez, Gabriel Benito, Antonio Rodríguez i Jose Luis 
Piñeiro. 

Per CGT: Oscar Sanchez, Javier Bermudez, Ángel Muñoz i Antonio Ceballos.  
Per SO: Angel Gonzalez, Yolanda Garcia, Emili Gimenez i Miguel Augusto 
Per CCOO: Marc Pous, Jose Moreno i Marc Gimenez. 
Per CIM: David Vazquez, Jordi Diez, Aitor Domingo i Francisco Perez. 
Per SU: Vanesa Rodriguez i Mercedes Portolés.  
Per CPTC: Sara Ribas i Martin Villanueva. 
Per UTM: Roger Castro i Román Bassols. 

 
S'inicia la reunió amb petició d'aturada per part d'UGT. 
 

Després de l'aturada, es genera un extens debat, amb alguna aturada, sobre la necessitat que planteja la 
totalitat de les seccions sindicals i sindicats presents de modificació de la taula negociadora de conveni, en 
cas que sigui necessari, si canvia la representativitat després de les eleccions sindicals. 

 
Finalitzat el debat, es realitzen les manifestacions següents i s'acorda iniciar l'acta de constitució a les 
15:30h: 
 
UGT manifesta que des del primer moment ha dit que es comprometia per escrit a acatar el resultat de les 
eleccions sindicals i adaptar la representació de la taula negociadora a la resultant d’aquestes eleccions, 
entén que han de ser les i els membres de la comissió negociadora els que han de signar aquesta renúncia 

de manera individual. Entenen que si s'està disposat a signar això es pot constituir avui la taula negociadora, 
s'eviten problemes legals per no constituir en temps i forma. 
 
CGT insisteixen una vegada més que la comissió negociadora de conveni ha de canviar després de les 
pròximes eleccions sindicals perquè reflecteixi la representació real que ha escollit la plantilla. Atès que 
l'empresa es nega a esgotar el termini existent per arribar a aquest acord i insisteix en el fet que la taula 

s'ha de compondre avui. Atès que una majoria de sindicats també està d'acord a realitzar la composició 

avui, CGT donarà els seus noms per a aquesta comissió acollint-se al compromís escrit de tots els sindicats 
del comitè d'empresa segons el qual els mateixos sindicats ens comprometem a adequar el nombre de 
representants al percentatge de vots obtinguts en les eleccions sindicals del pròxim 23/11, així com 
s'adequaran també les matèries de negociació segons acordin els nous representants, si és que hi ha canvis 
en aquesta representació. 
 

SO manifesta que, sens detriment de la nostra llibertat sindical, i atenent el precepte legal d'audiència 
electoral, aquesta secció sindical manifesta que tot i havent nomenat els dos representants a l'acta de 
constitució de la taula negociadora del XXVII conveni col·lectiu del Ferrocarril Metropolità de Barcelona es 
reserva el dret d'adequar la seva representació a aquesta taula atenent els resultats de les eleccions sindicals 
del proper 23 de novembre. Per tot això, sol·licitem a la part empresarial que accepti aquests canvis en la 
proporcionalitat, tant si augmenta com si disminueix, de la composició de la taula negociadora. 
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CCOO manifesten que entenen que s'hagin de fer les consultes necessàries, ells ja van fer la seva i no hi ha 

garantia jurídica al 100%. Els seus serveis jurídics manifesten que el que blinda aquesta seguretat és la 
voluntat de totes les parts. Manifesten el seu compromís que les persones titulars i suplents que els 
representin estaran en disposició d'acceptar la nova representativitat després de les eleccions sindicals, a 
més del compromís de la mateixa secció sindical. CCOO ha vingut avui amb la intenció de constituir la taula 
negociadora i així complir amb els terminis legalment establerts. 
 
CIM manifesta que, entenent que encara hi ha terminis per realitzar la composició de la taula i les consultes 

oportunes jurídiques per arribar a un acord en aquesta acta, les persones treballadores nomenades en 
aquesta acta per aquest sindicat per a la composició de la taula negociadora de conveni estaran supeditades 
als resultats de les eleccions sindicals del 23/11, sent el resultat obtingut per aquest sindicat en les 
esmentades eleccions el que dicti el nombre de components del CIM a la taula negociadora, respectant el 
mandat de la plantilla de metro. 
 

SU manifesta que, per la seva part, estarien en disposició de constituir avui i que es busqui un mecanisme 

legal i amb seguretat jurídica perquè, després de les pròximes eleccions sindicals, es modifiqui la composició 
de la taula negociadora de conveni fent que reflecteixi el resultat d’aquestes. 
 
CPTC manifesta que entén que la constitució de la taula negociadora de conveni d'avui és un acte plenament 
legítim, que implica la posada en marxa de la negociació de conveni. Així mateix, no només CPTC es 
compromet a respectar el que determini la plantilla a les urnes, a diferència del que han fet altres 

representacions sindicals en els últims anys, sinó que, a més, la persona titular per CPTC a la taula 
negociadora de conveni es comprometrà per escrit que, en cas que el resultat electoral modifiqui la 
composició del comitè d'empresa i la seva representativitat a la taula negociadora de conveni, el seu 
presenta a l'esmentada taula s'adaptarà al resultat electoral. 
 
UTM manifesta que no contravindran cap normativa, com constituir més enllà del termini màxim. Així mateix, 
manifesten que es comprometen en allò que els pertoca que la taula negociadora de conveni s'ha d'adaptar 

a la realitat dels resultats de les eleccions sindicals. 
 
La RD manifesta que pot entendre que la RT plantegi la necessitat que la taula negociadora s'adeqüi al 

resultat de les urnes, però no veu cap sentit a posposar un dia o dos la constitució de la taula negociadora, 
ja que el termini legal acaba aquest divendres 28/10 i la possibilitat d'arribar a un acord sobre aquest punt 
no ha de ser obstacle perquè avui es constitueixi la taula amb normalitat i que aquest possible acord per 

canviar la composició de la taula negociadora de conveni i la seva legalitat es pot tractar, fins i tot amb 
assessors jurídics en la comissió negociadora, en reunions següents. Així mateix, aclareix que no arribarà a 
pactes que posin en risc la seguretat jurídica, ni la legitimitat de la taula negociadora i els seus acords. 
 
Es reprèn la reunió per, segons sol·licitud realitzada per la majoria de les seccions sindicals i sindicats que 
componen el Comitè d'Empresa en data 28 de setembre de 2022, iniciar la negociació del XXVII Conveni 
Col·lectiu. 

 
A continuació, la Direcció proposa abordar en la sessió del dia d'avui els temes següents: 

• Reconeixement de les parts Composició de la Comissió Negociadora 
• Proposta de calendari de reunions i horaris 
• Instal·lacions  

• Proposta de secretari d'Actes i president/a de la Comissió Negociadora 
• Actes de les reunions  

• Desenvolupament de les reunions 

Reconeixement de les parts Composició de la Comissió Negociadora 
 
La representació de la Direcció comunica les persones components de la Comissió Negociadora, que per la 
seva part són les següents: 

• Esther Chamorro 

• Jordi Rodriguez 
• Antonio Perez 
• Jessica Outeiriño 
• Jose Calvo     
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La RD declina el nomenament màxim de 13 representants que la llei preveu i assenyala que, en funció dels 

temes a tractar en cada sessió, hi aniran les persones que es requereixi per abordar la matèria en qüestió. 
Així mateix, la RD proposa, a part dels titulars de la Comissió Negociadora, que la representació de les 
Persones Treballadores nomeni un suplent per sindicat o secció sindical, el qual es rellevarà, exclusivament, 
per a aquelles reunions a les quals no pugui assistir la persona titular. 

CCOO manifesta que es negociarà com a seccions sindicals o sindicats i no com a Comitè d'Empresa. 

CPTC manifesta que el document de denúncia del conveni fa referència a “seccions sindicals”. 

CGT manifesta que és un error estratègic començar la negociació com a sindicats i no des de la unitat del 

comitè d'empresa. Si es fa per seccions sindicals i sindicats, s'ha de fer per percentatge de votació en les 
últimes eleccions sindicals i, per tant, no podran ser aquí els que no tinguin representació mínima. 

La RD sol·licita que la RT aclareixi com negociarà. 

Després d'una aturada, UGT manifesta que negociaran com a seccions sindicals o sindicats, però repartint 
les persones membres de la taula negociadora per la representació de delegats en el Comitè d'Empresa. 

CGT manifesta que hauria estat bé que s'hagués notificat que es debatria com es negociaria el conveni i els 

és indiferent com es faci perquè no es veuen afectats quant a nombre de membres en la comissió, però no 
veuen correcte que es faci d'aquesta manera. Amb això no volen dir que impugnin la comissió negociadora. 

SO manifesta que ells han nomenat dos delegats del Comitè d'Empresa, i que ara amb aquesta manera de 
procedir no hi ha la seguretat jurídica que es buscava aquest matí per evitar la impugnació. Els agradaria 
recordar que el TS i l'AN determinen que la comissió negociadora es fa de manera aritmètica dels resultats 
electorals, si aquesta negociació i si es fa com seccions sindicals no s'està respectant. Tot i així, manifesta 
que no preveuen la impugnació d'aquesta comissió negociadora pel mateix motiu que l'acord assolit entre 

la RT aquest matí respecte al canvi de la comissió negociadora segons els resultats de les eleccions del 
23/11. 

CPTC manifesta que la denúncia del Conveni Col·lectiu és un acte legítim que es va fer per una majoria de 
seccions sindicals i sindicats. La negociació per seccions sindicals i sindicats, tal com indica la llei, també és 
legítima. El repartiment de les persones membres de la comissió negociadora no hauria de ser discutit, a 
més, estan representats tots els sindicats i seccions sindicals en la comissió negociadora. Segons la seva 
opinió, el gran error estratègic d'aquest comitè va ser el dia en què 3 sindicats es van aixecar de la taula 

del comitè d'empresa. 

CIM manifesta que aquesta negociació s'ha de produir com a Comitè d'Empresa perquè entén que així es va 
quedar en l'últim ple del comitè d'empresa i és la fórmula que dona més seguretat jurídica i fa que tots els 
sindicats i seccions sindicals que componen el comitè d'empresa estiguin representats en la comissió 
negociadora de conveni col·lectiu. Mantenen que aquesta ha de ser la fórmula per repartir els membres. 

SU entén que s'ha fet la consulta jurídica i que aquesta fórmula es pot realitzar perfectament. Per a ells és 

la més correcta perquè tots els sindicats i seccions sindicals estaran representats en la comissió negociadora 
de conveni. 

UTM manifesten que com la part més afectada segons la fórmula que es decideix, veuen perfecte que la 
majoria de les seccions sindicals i sindicats donin suport a la fórmula que els dona dret a tenir representació 
a la taula negociadora. 

La RD manifesta que ha realitzat una consulta jurídica i el plantejament és correcte. 

La representació de les Persones Treballadores comunica les persones components de la Comissió 

Negociadora, que per la seva part són les següents: 

• Sergio Hernandez de la secció sindical UGT 
• Jose Luis Piñeiro de la secció sindical UGT  
• Gabriel Benito de la secció sindical UGT  
• Antonio Ceballos de la secció sindical CGT  



NEGOCIACIÓ XXVII CONVENI COL.LECTIU 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
ACTA núm. 1 – Constitució Comissió Negociadora 

 

Pàgina 4 de 5 

 

• Oscar Sánchez de la secció sindical CGT  

• Miguel Augusto de la secció sindical SO  
• Ángel Gonzalez de la secció sindical SO  
• Marc Gimenez de la secció sindical CCOO  
• Marisa Pan de la secció sindical CCOO  
• Aitor Domingo de la secció sindical CIM  
• Vanesa Rodriguez de la secció sindical SU  
• Sara Ribas de la secció sindical CPTC  

• Raul Ortega de la secció sindical UTM  

A continuació, es realitzen diverses intervencions per cadascuna de les parts, i finalment s'arriba als acords 
següents: 

Proposta de calendari de reunions i horaris 
 

S'acorda que les reunions es faran setmanalment els dimarts, amb hora d'inici a les 9.30 hores i d'acabament 

a les 14.00 hores, i s'iniciaran el 8 de novembre de 2022. 

La RD manifesta que es donarà relleu a càrrec de l'empresa als tretze membres de la Comissió Negociadora 
i a vuit assessors, un per sindicat, els dimarts que hi hagi reunió de conveni, i a més, a sol·licitud de la RT, 
s'alliberarà amb la finalitat que pugui revisar l'acta i tenir-la preparada per a la firma en la sessió següent, 
als tretze membres de la Comissió Negociadora dimecres. A les reunions podrà assistir un segon assessor a 
càrrec de la secció sindical o sindicat. 

Instal·lacions 

Quant a les instal·lacions, s'acorda que les reunions es facin a la sala ubicada a l'estació de Guinardó. 

Proposta de secretari d'Actes i president/a de la Comissió Negociadora 

S'acorda designar com a secretari d'actes J.M. Isidoro. 

La RD sol·licita que hi hagi la figura del president/a durant la negociació del Conveni Col·lectiu. 

La RT manifesta que no accepta la figura del president/a en la negociació del Conveni Col·lectiu i que l'import 
destinat a aquest efecte es destini a les persones treballadores. 

La RD sol·licita a la RT que valori la conveniència que hi hagi un president/a amb l'ànim de desenvolupar 

una negociació fluida entre ambdues parts. 

Actes de les reunions  
 
Les actes es faran en castellà, una vegada firmades es traduiran i es publicaran ambdues versions a la 
intranet. Han de constar a l'acta les propostes, xifres i acords, no així els comentaris i, sempre que sigui 
possible, es lliuraran els esborranys de les actes a ambdues representacions el mateix dia de la reunió; 

d'aquesta manera, abans de la següent es realitzaran les aportacions oportunes i es podran signar aquestes 

a l'inici de la reunió de negociació següent com a primer punt de l'ordre del dia.  

CGT manifesta que, en tot cas, una vegada es vegi el redactat de la primera acta, ja tindrem ocasió de 
debatre’l. 

Respecte a la publicació de les actes i per complir la protecció de dades, s'acorda que en cada acta figurarà 
la frase següent: “Totes les persones assistents consenten en la publicació dels seus noms que hi ha en 
aquesta acta”. 

Desenvolupament de les reunions 
 
Es proposa que durant el transcurs de la sessió es mantinguin els mòbils en silenci, es respecti el torn de 
paraula i es mantingui la consideració als membres d'ambdues parts.  
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La RD proposa que, si cal, s'acudeixi a la resolució de conflictes amb una persona mediadora del Departament 

de Treball. 

CGT, SO i CIM no accepta cap mediació; UGT i UTM, en funció del desenvolupament d’aquesta, no tanca la 
porta a acudir a buscar alternatives futures; CCOO manifesta que avui no accepta la proposta de la RD. 

Abans de finalitzar la RD insisteix en la conveniència que es designi un president/a de la taula negociadora 
i demana a la RT que el valori una vegada més i es tracti de nou el tema en la sessió següent. 

Totes les persones assistents consenten en la publicació dels seus noms que hi ha en aquesta acta. 

Sense res més a tractar, es dona per finalitzada la reunió, sent les 20.30 hores del dia indicat, i segons el 

calendari acordat se cita els assistents a la reunió següent per al dimarts 8 de novembre de 2022, a les 9.30 
hores a l'estació de Guinardó. 

 
 

Representació de la Direcció Representació dels Treballadors 

 UGT 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CGT 

 SO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CCOO 

 CIM 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SU 

 CPTC UTM 
 


