
NEGOCIACIÓN XXVII CONVENIO COLECTIVO 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
ACTA núm. 2 

 

Pàgina 1 de 2 

 

Dia: 07 de desembre 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 CIM: Jordi Díez, Aitor Domingo i Alberto Vázquez. 
Assessors/ores: 

Per UGT: Sergio Hernández i Jose Luis Piñeiro. 

Assessors/ores: Jordi Gómez i Amada Álvarez. 
Per CGT: Antoni Edo i Antonio Ceballos.  
Assessors/ores: Aitor Garcia i Angel Muñoz.  
Per CCOO: Marc Giménez i Marc Rodriguez. 
Assessors/ores: Estela Capón i Mónica Benito. 
Per CPTC: Sara Ribas i Plàcid Escobar. 

Assessors/ores: Martín Villanueva. 
Per SO: Ángel J. González. 
Assessors/ores:  
Per SU: Vanesa Rodríguez. 
Assessors/ores: Mercedes Portolés. 
 
Secretari d’actes: Jose Miguel Isidoro. 

 

 
Com a qüestió prèvia, UGT manifesta que a la reunió d’avui assisteix com a titular Jose Luis Piñeiro. 

 

CGT també manifesta que el titular en aquesta reunió és Antonio Ceballos. 

 

CCOO manifesta que els seus titulars avui són Marc Giménez i Marc Rodríguez. 

 

S’inicia la reunió i ambdues parts manifesten que totes les peticions de documentació de l’RT, documentació 

lliurada per l’RD i plataformes de les seccions sindicals i sindicats lliurades a l’RD en reunions anteriors es 

consideren vigents i rebudes per ambdues parts. 

 

L’RD lliura la documentació següent:  

1. La plantilla d’FMB per categories, departaments i gènere.  

2. La plantilla amb tipus de contracte, modalitat de contractació per departament i percentatge de 

jornada dins d’aquests, a més del gènere. 

3. La plantilla amb tipus de contracte i modalitat de contractació per departament. 

4. L’evolució de la plantilla de jubilats parcials amb gènere. 

5. L’evolució de la plantilla de la borsa d’estiu.  

6. L’evolució de la plantilla de llocs alternatius per gènere i el percentatge.  

7. L’evolució de la plantilla d’FMB que treballa per a TB, i viceversa, amb gènere. 

Així mateix, l’RD manifesta que a la pròxima reunió vindrà J. Álvarez per donar resposta a les preguntes de 

l’RT. 

CCOO manifesta que falta part de la documentació i demana que es faciliti en Excel per treballar-la. Així 

mateix, demana que es revisi el llenguatge inclusiu en la documentació i que es registri amb un segell. 
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CIM manifesta que falta part de la documentació com és el demanat a l’anterior acta núm. 2 de la Comissió 

Negociadora de Conveni com la PMH. 

SO manifesta que també falta la fórmula de càlcul dels increments salarials per als anys 2021 i 2022. 

L’RD manifesta que ho traslladarà. 

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 14.00 h del dia indicat, i segons el calendari 

acordat se cita les persones 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 de les persones treballadores 
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