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Dia: 07 de desembre de 2022 
Lloc: Guinardó 
 
 
Persones assistents  
 
En representació de la Direcció (RD): 

 
Esther Chamorro 
Jordi Rodriguez 
  
 
En representació de les Persones Treballadores (RT): 

 

Per CIM: Jordi Diez, Aitor Domingo i Alberto Vázquez. 
Per UGT: Amada Álvarez, Jordi Gómez, Sergio Hernandez i Jose Luis Piñeiro. 
Per CGT: Antonio Ceballos, Antoni Edo, Aitor Garcia i Angel Muñoz.  
Per CCOO: Monica Benito, Estrella Capón, Marc Rodríguez i Marc Giménez. 
Per CPTC: Sara Ribas, Martín Villanueva i Plàcid Escobar. 
Per SO: Angel Gonzalez i Miguel Augusto. 

Per SU: Vanesa Rodriguez i Mercedes Portolés.  
 
 
S’inicia la reunió i, com a conseqüència del que s’ha manifestat en actes anteriors després del recent procés 
electoral dut a terme a l’empresa, per tal de constituir formalment la comissió negociadora adequada al 
resultat de les urnes, 
 

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     

L’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, l'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. 

En representació de la part social, les seccions sindicals i els sindicats designen les persones components de 
la Comissió Negociadora, després d’acord unànime al si del comitè d’empresa del dia 1/12/2022, que per la 
seva part seran les següents: 

• Jordi Díez del sindicat CIM 
• Alberto Vázquez del sindicat CIM  

• Aitor Domingo del sindicat CIM  
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• Gabriel Benito de la secció sindical UGT 

• Sergio Hernández de la secció sindical UGT  
• Aitor García de la secció sindical CGT  
• Mari Cruz Álvarez de la secció sindical CGT 
• Maria Luisa Pan de la secció sindical CCOO  
• Marc Giménez de la secció sindical CCOO  
• Sara Ribas del sindicat CPTC  
• Plàcid Escobar del sindicat CPTC 

• Ángel J. Gonzalez de la secció sindical SO 
• Vanesa Rodríguez del sindicat SU 

  

A continuació, cadascuna de les parts fa diverses intervencions, 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 h i d’acabament a 
les 14.00 h, i s’iniciaran el 13 de desembre de 2022. 

L’RD manifesta que es donarà relleu a càrrec de l’empresa a les tretze persones membres de la Comissió 
Negociadora i a vuit persones assessores, una per sindicat, els dimarts que hi hagi reunió de conveni, i a 
més, a petició de l’RT, s’alliberarà amb la finalitat que puguin revisar l’acta i tenir-la preparada per a la 
signatura en la sessió següent les tretze persones membres de la Comissió Negociadora dimecres. A les 
reunions podrà assistir una segona persona assessora 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. 

L’RD sol·licita que hi hagi la figura del president/a durant la negociació del conveni col·lectiu. 

L’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. 

L’RD demana a l’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, i una vegada signades es traduiran i se’n publicaran ambdues versions a la 
intranet. A l’acta hi han de constar les propostes, les xifres i els acords, però no hi han de figurar els 

comentaris, i, sempre que es pugui, s’han de lliurar els esborranys de les actes a ambdues representacions 

el mateix dia de la reunió. D’aquesta manera, abans de la reunió següent s’han de fer les aportacions 
oportunes, i a l’inici de la reunió de negociació següent s’han de signar com a primer punt de l’ordre del dia.  

Respecte a la publicació de les actes i per complir la protecció de dades, s’acorda que en cada acta hi ha de 
figurar 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 a les persones membres d’ambdues parts.  

L’RD proposa que, si cal, s’acudeixi a la resolució de conflictes amb una persona mediadora del Departament 
de Treball. 
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CGT, SO i CIM no accepten cap mediació; UGT, en funció del desenvolupament d’aquesta, no tanca la porta 

a acudir a buscar alternatives futures, i CCOO manifesta que avui no accepta la proposta de l’RD. 

Abans d’acabar, l’RD insisteix en la conveniència que es designi un president/a de la taula negociadora i 
demana a l’RT que ho 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 per tractar, es dona per acabada la reunió, a les 12.30 h del dia indicat, i segons el calendari 
acordat se cita els assistents a la reunió següent per al dimarts 13 de desembre de 2022, a les 9.30 h a 
l’estació de Guinardó. 

 
 

Representació de la Direcció Representació dels Treballadors 

 CIM 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

UGT 

 CGT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CCOO 

 CPTC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SO 

 SU  

 


