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Dia: 29 de novembre de 2022 

Lloc: Guinardó 
 
Persones assistents 
 
En representació de la Direcció (en endavant, l’RD): 
 
Esther Chamorro 

Jordi Rodríguez  
 
En representació de les persones treballadores (en endavant, l’RT): 
 
Per UGT: Sergio Hernández, Gabriel Benito i Jose Luís Piñeiro. 
Assessors/ores: Jordi Gómez i Amada Álvarez. 

Per CGT: Aitor García i Mª Cruz Álvarez.  

Assessors/ores: Oscar Sánchez i Antoni Edo.  
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: Santiago Aguilar i Francisco Pérez. 
Per SU: Vanesa Rodríguez. 
Assessors/ores: Mercedes Portolés. 
Per CPTC: Sara Ribas. 
Assessors/ores: Martín Villanueva. 
Per UTM: Raúl Ortega. 
Assessors/ores: Roger Castro i Román Bassols. 

 
Secretari d’actes: Jose Miguel Isidoro. 
 

 
S’inicia la reunió i UGT manifesta que, tal com es va avançar en reunions anteriors, demana canviar la 

composició de la Comissió Negociadora de Conveni per adaptar-la al resultat de les eleccions sindicals. 

Manifesta que tota la part social està d’acord amb el canvi i pregunta a l’RD si accepta aquesta sol·licitud. 

 

L’RD respon que tal com va manifestar a la reunió de constitució, una vegada fetes les eleccions sindicals, 

si la part social ho demanava, l’RD no posaria objeccions sempre que es fes amb la seguretat jurídica 

pertinent perquè el conveni resultant no es pugui impugnar o denunciar. L’RD planteja que a la reunió 

següent vinguin assessors jurídics d’ambdues parts per tractar aquesta petició i, si no hi ha inconvenients, 

formalitzar els aspectes que corresponguin. 

 

UGT manifesta que per part seva no hi ha cap problema a fer una reunió amb els assessors i que li va bé 

fer-la qualsevol dia de la setmana que ve. 

 

L’RD manifesta que no té cap problema a moure la reunió del dimarts següent, en ser festiu, a dilluns, 

dimecres o divendres per poder fer la reunió amb els assessors jurídics de cadascuna de les parts. 

 

UTM manifesta que d’acord amb els resultats obtinguts a les eleccions sindicals del 23/11, en compliment 

de la voluntat expressada per la plantilla i el ja dit anteriorment a les eleccions esmentades pel sindicat, 

UTM es retira de la taula negociadora de conveni i deixa de participar-hi, excepte per a aquelles qüestions 

legals que puguin ser necessàries, que en cap cas no podran significar involucrar-se en la presa de decisions 

de la taula negociadora de conveni. 

 

CPTC manifesta que l’adaptació de la taula de conveni després de les eleccions sindicals ha de tenir seguretat 

jurídica i el compromís clar i exprés de totes les parts, la direcció, els sindicats i les seccions sindicals, de 

respectar-la.  
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SO indica que tal com va manifestar, sempre que fos un acord entre les parts, es podria fer el canvi de 

composició, i diu que dilluns no pot fer la reunió i que, d’acord amb els resultats, li correspon un delegat i 

únicament vindrà un delegat a les reunions per part seva. 

 

CCOO, com ja va dir a la reunió de constitució, manifesta que la seva voluntat és la de respectar el resultat 

de les eleccions sindicals i que evidentment ha de ser un acord entre totes les parts, i diu que la reunió 

hauria de ser dimecres. 

 

SU, com va manifestar a l’inici de les reunions de negociació de conveni, evidentment acceptarà el resultat 

de les eleccions sindicals, i diu que la pròxima reunió hauria de ser dimecres. 

 

CIM manifesta que ja va indicar a l’inici de la negociació de conveni que les eleccions sindicals havien de ser 

les que determinessin la composició de la taula negociadora i que la seva voluntat continua sent la mateixa, 

que el que han votat les persones treballadores d’FMB és el que ha de representar-se a la Comissió 

Negociadora de Conveni. Una vegada constituït el nou comitè d’empresa, s’ha de formalitzar el canvi de la 

composició de la taula negociadora i establir en l’ordre de la pròxima reunió de conveni el reconeixement 

d’una nova taula negociadora mitjançant un acord de reconeixement de les parts. És indiferent el dia de 

reunió de la pròxima setmana. 

 

CGT, com ja va manifestar a la reunió de constitució, indica que s’ha de respectar el que ha decidit la plantilla 

i que per a la reunió següent caldrà aplicar la fórmula establerta legalment perquè es reconeguin les parts. 

S’adapta a fer la reunió dimecres. 

 

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 10.30 h del dia indicat, i segons el calendari 

acordat se cita les persones assistents a la reunió següent per al dimecres 07 de desembre 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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