NEGOCIACIÓN XXVII CONVENIO COLECTIVO
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
ACTA núm. 2
Dia: 08 de novembre de 2022
Lloc: Guinardó
Persones assistents
En representació de la Direcció (en endavant, l’RD):
Esther Chamorro
Antonio Pérez
Jessica Outeiriño
Jose Calvo
Jordi Rodríguez
En representació de les persones treballadores (en endavant, l’RT):
Per UGT: Sergio Hernández, Jose Luis Piñeiro i Gabriel Benito.
Assessors: Jordi Gómez i Amada Álvarez.
Per CGT: Aitor García i Mª Cruz Álvarez.
Assessors: Oscar Sánchez i Antoni Edo.
Per SO: Ángel J. González i Miguel Augusto.
Assessors: Jan Marc Viñas.
Per CCOO: Marc Giménez i Estela Capón.
Assessors: Marc Pous.
Per CIM: Aitor Domingo
Assessors: Alberto Vázquez i David Vázquez.
Per SU: Vanesa Rodríguez.
Assessors: Carlos García i Mercedes Portolés.
Per CPTC: Sara Ribas.
Assessors: Plàcid Escobar i Martín Villanueva.
Per UTM: Raúl Ortega.
Assessors: Roger Castro.
Secretari d’actes: Jose Miguel Isidoro.

Com a qüestió prèvia, les seccions sindicals i els sindicats notifiquen les substitucions de les persones titulars
assistents per a aquesta reunió:
-

CGT indica que a la reunió hi assisteixen com a titulars Aitor García i Mari Cruz Álvarez.

-

CCOO indica que a la reunió hi assisteix com a titular Estela Capón.

L’RD inicia la sessió plantejant de nou a l’RT l’opció de designar un/a president/a de la Comissió Negociadora
amb l’ànim que hi hagi una negociació fluida.
CGT manifesta que ho han valorat i que no ho consideren necessari.
SO manifesta que no entenen que sigui necessària la figura de la Presidència.
L’RD insisteix que es continuï valorant perquè considera que és bo per a la negociació.
L’RD pregunta a l’RT que ja que ha estat l’RT qui ha denunciat el conveni, si el dia d’avui presentaran
plataformes o propostes de negociació.
CGT manifesta que presentarà avui la seva plataforma perquè s’adjunti a l’acta.
SO manifesta que considera la reunió d’avui una formalitat i que no presentarà cap plataforma fins després
de les eleccions sindicals del dia 23/11, en entendre que de les eleccions n’ha de sortir el mandat de la
plantilla que hagi de negociar el conveni si hi haguessin noves majories o minories.
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CIM manifesta que tenen una plataforma que ha estat debatuda i aprovada per l’afiliació, però entenen que
cal esperar a conèixer la nova composició del CE que decidirà la plantilla en les pròximes eleccions sindicals
i veure llavors, si és possible, fer una plataforma unitària per portar-la a una assemblea general i que la
plantilla pugui aportar i decidir.
CCOO manifesta que respectaran el resultat del procés electoral, tal com vam indicar en la constitució de la
comissió negociadora, i així es va fer constar a l’acta. Una vegada consensuada amb els nostres afiliats i
afiliades, avui estem en disposició de presentar la nostra plataforma negociadora per annexar-la a l’acta.
CPTC manifesta que després d’haver fet assemblees d’afiliats i afiliades i que hagin aprovat la plataforma
del sindicat, presentaran una plataforma avui perquè s’adjunti a l’acta. Som aquí per negociar un conveni i
no té sentit estar asseguts i assegudes en aquesta taula si no és per negociar.
UGT manifesta que no presentaran plataforma de moment perquè consideren que encara hi ha temps per
arribar a un consens entre els sindicats i les seccions sindicals, almenys per part de la majoria, si no és
possible amb tots, per fer una plataforma que reculli millor els interessos de les persones treballadores.
SU manifesta que no presentaran plataforma avui perquè no consideren que sigui el moment abans de les
eleccions sindicals i creuen que s’ha de treballar per arribar a una plataforma unitària o, com a mínim, de la
majoria de la part social.
UTM manifesta que no presentaran plataforma avui a l’espera de poder fer una plataforma conjunta o,
almenys, consensuada per la majoria del CE.
UGT sol·licita, si pot ser en format digital:
El lliurament de les dades econòmiques següents dels anys 2020, 2021 i 2022:
-

Massa salarial del personal d’FMB desglossada per categories, conceptes i complements salarials,
retribució en espècie i prestacions socials amb la imputació econòmica (inclosos els beneficis socials).

El lliurament de l’evolució de la plantilla mitjana homogènia dels anys 2020, 2021 i 2022 desglossada per:
-

Categories i departaments en PMH i PAA.
Tipus de contracte, modalitat de contractació per departament i percentatge de jornades dins
d’aquests.
Evolució de la plantilla de persones jubilades parcialment.
Taxa de reposició.
Evolució de la plantilla del personal denominat “ex dit” i el desglossament per grups de categoria
com de jornada anual.
Evolució de la plantilla de la borsa d’estiu.
Evolució de la plantilla de llocs alternatius i el percentatge actual.
Evolució dels contractes rellevistes, desglossat per anys.
Evolució de la plantilla d’FMB que treballa per a TB, i viceversa.

El lliurament de la situació econòmica dels anys 2020, 2021 i 2022:
-

Balanç econòmic de l’empresa amb desglossament d’ingressos i despeses.
Previsió econòmica d’FMB i TB dels anys 2022, 2023 i 2024.
Costos d’empreses externes (per exemple, selecció i promoció de personal).
Relació d’empreses externes i costos dels serveis contractats desglossats per empresa, serveis i NIF.
Evolució de les validacions.

CIM, a més del que ja va sol·licitar tota l’RT el 2019, sol·licita les dades de les aportacions per part de
l’empresa al Pla de pensions per al grup B i C separats, dels anys 2020, 2021 i 2022.
SO, a més, sol·licita els càlculs de com s’han fet els increments salarials per als anys 2021 i 2022 i els retards
corresponents.
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CCOO, a més, sol·licita que les dades anteriors es presentin segregades per gènere i centre de cost, el detall
d’indemnitzacions per acomiadaments, primes de cooperació exterior, primes i premis i altres i l’evolució de
les promocions. S’adjunta a l’acta un document amb aquestes peticions.
CGT sol·licita les dades de la quantitat de persones que tenen contracte fora de conveni i pregunta si
continuen sent els 54 que ens va dir l’RD en la pròrroga de conveni, el seu cost i quants d’aquests tenen
contractes d’alta direcció segons la llei.
L’RD manifesta que davant del volum de dades sol·licitades necessitarà temps per preparar-les i confirmarà
la data per poder disposar-ne. L’RD també manifesta que valorarà el lliurament en format digital.
CIM sol·licita que, a part del format oficial segellat, les dades es lliurin en format digital tractable.
L’RD manifesta que si és en format digital, en qualsevol cas ha de fer la consulta de si pot ser tractable.
CGT pregunta quan presentarà l’RD la seva plataforma.
L’RD manifesta que ha de valorar si cal plataforma per part seva. Recorda que la denúncia de conveni ha
vingut per la part social i afegeix que no és obligatori que l’RD presenti una plataforma.
CGT manifesta que en cas que l’RD vulgui negociar una cosa que no estigui en cap plataforma, no es podrà
negociar, ja que posarà en situació d’indefensió l’RT.
L’RD respon que efectivament és així, i que hi està molt d’acord i que agraeix la manifestació de CGT sobre
que les plataformes han de ser un document tancat, i això ha de ser en ambdós sentits, també per a les
plataformes de l’RT, i per això espera que l’RT tingui present aquesta manifestació al llarg de tot el procés
negociador.
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 acabada la reunió, a les 11.30 h del dia indicat, i segons el calendari
acordat se cita les persones assistents a la reunió següent per al dimarts 15 de novembre de 2022, a les
9.30 h a l’estació de Guinardó.

Representació de la Direcció

Representació de les persones treballadores
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