NEGOCIACIÓN XXVII CONVENIO COLECTIVO
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
ACTA núm. 3
Dia: 15 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 i Gabriel Benito.
Assessors/ores: Jordi Gómez i Amada Álvarez.
Per CGT: Aitor García i Mª Cruz Álvarez.
Assessors/ores: Oscar Sánchez i Angel Muñoz.
Per SO: Ángel J. González i Miguel Augusto.
Assessors/ores: Jan Marc Viñas.
Per CCOO: Marc Giménez i Estela Capón.
Assessors/ores: Marc Pous i Marc Rodriguez.
Per CIM: Aitor Domingo
Assessors/ores: Alberto Vázquez.
Per SU: Vanesa Rodríguez.
Assessors/ores: Mercedes Portolés.
Per CPTC: Sara Ribas.
Assessors/ores: Ivan González i Martín Villanueva.
Per UTM: Raúl Ortega.
Assessors/ores: Roger Castro i Román Bassols.
Secretari d’actes: Jose Miguel Isidoro.

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.

UTM manifesta que farà la presentació de la seva plataforma en el moment en què s’hagi constituït el nou
comitè d'empresa com a resultat de les eleccions sindicals del 23/11.

L’RD recorda que a la reunió anterior es van demanar dades i diu que avui se n’aportaran una part i la
setmana següent se n’aportaran més. Les dades aportades són:

- Plantilla total d’FMB de 2020-2021 i 2022, disgregada per gènere i el percentatge respecte al total
- L'evolució de la plantilla de persones en situació de jubilació parcial de 2020-2021 i 2022, disgregada per
gènere i el percentatge respecte al total
- El nombre de persones treballadores susceptibles de passar a la situació de jubilació parcial per als anys
2023-2024 i 2025, separant els col·lectius d'AAC i MOTI de la resta de categories.

L’RD lliura les dades a l’RT perquè les revisi i s’adjunten a l’acta.

CPTC demana una aturada.
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Després de l’aturada, CPTC manifesta que, sobre la documentació lliurada, el nombre de persones
treballadores susceptibles de jubilar-se parcialment, demana conèixer la funció dels llocs de treball de les
categories tècnic agregat E-F-G-H-I-J i tècnic ajudant superior. A més, pregunta sobre si on diu coordinador
de Protecció i Seguretat vol dir coordinador/a de Seguretat i Protecció Civil.

UGT demana que aparegui la funció en les dades, com també els departaments. Pregunta per què no
coincideixen les dades de plantilla amb les lliurades a la Mesa Electoral Central. A més, demana que la
setmana següent, en ser jornada de reflexió abans de les eleccions sindicals, no s’hauria de fer reunió de la
comissió negociadora.

L’RD respon que les dades lliurades a la mesa s’han extret en una data diferent i que, per part seva, no hi
ha problema per fer la reunió següent el 29/11.

SO i CGT manifesten que estan d’acord amb la petició d’UGT de no fer reunió el dia 22/11.

CCOO demana que, tal com consta al document lliurat i annexat en la reunió anterior, es desglossin les
dades de plantilla per categoria, departament i CECO i que, al més aviat possible, es lliuri la resta de
documentació sol·licitada.

L’RD respon que en futures reunions la lliurarà.

SO demana les dades del càlcul dels increments que s’han abonat.

L’RD respon que es troben entre la documentació sol·licitada i que les lliurarà.

CIM s’afegeix a les peticions que s’han fet i manifesta que dona per rebudes les dades lliurades, però diu
que falten les PMH per poder treure conclusions, ja que s’ha pogut créixer en PAA però baixar en hores de
contractació.

L’RD repeteix que les lliurarà en futures reunions i lliura altres dades:

- Valors absoluts de demanda i validacions mensuals reals.

UGT manifesta que es troba en disposició de lliurar la seva plataforma de conveni, sense renunciar a fer una
plataforma conjunta d’una majoria del comitè d’empresa. Manifesta que lliura la plataforma per petició de
l’afiliació, però que també té la petició d’intentar arribar a una plataforma conjunta.

CCOO pregunta sobre les validacions acumulades de novembre de 2019, ja que estan molt per sobre de
l’acumulat de novembre 2022, i pregunta el perquè d’aquesta diferència.
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L’RD respon que és perquè no s’ha recuperat tota la demanda postpandèmia, i que són dades acumulades
del 2022. Actualment s’està pràcticament a nivells de 2019 quant a validacions.

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 13.00 h del dia indicat, i segons el calendari
acordat se cita les persones assistents a la reunió següent per al dimarts 29 de novembre de 2022, a les
9.30 h a l’estació de Guinardó.

Representació de la Direcció

Representació de les persones treballadores
UGT

CGT

SO

CCOO

CIM

SU
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