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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 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 SO: Ángel J. González i Miguel Augusto. 
Assessors/ores:  
Per CCOO: Marc Giménez i Estela Capón. 
Assessors/ores: Marc Rodriguez, Mónica Benito i Miguel Sabalete. 

Per CIM: Aitor Domingo 
Assessors/ores: Jordi Diez i Alberto Vázquez. 
Per SU: Vanesa Rodríguez. 
Assessors/ores: Mercedes Portolés. 
Per CPTC: Sara Ribas. 
Assessors/ores: Martín Villanueva i Plàcid Escobar. 
 

Secretari d’actes: Jose Miguel Isidoro. 
 

 

S’inicia la reunió i l’RD manifesta que l’objecte de la reunió és tractar el canvi de composició de la Comissió 

Negociadora de Conveni i que, tal com es va disposar a l’última reunió, avui es podia acudir amb les persones 

assessores que les dues parts consideressin pertinents per poder fer aquesta adaptació de la Comissió 

Negociadora amb la seguretat jurídica necessària i que quedés reflectit a l’acta. Així mateix, manifesta que 

hi ha d’haver un consens unànime per part de l’RT en què s’acordi una adaptació de la Comissió Negociadora 

de Conveni. 

 

UGT manifesta que el seu gabinet jurídic li ha expressat que el membre de la comissió ja constituïda ha de 

renunciar al càrrec, i que ha de constar a l’acta i fer-ne una de nova. 

 

CIM manifesta que la seva assessoria jurídica li indica que, per fer el canvi, s’ha de formalitzar un acord 

entre l’RD i l’RT i fer un nou reconeixement entre parts. En cas de no fer-se aquest acord, es podria donar 

peu a impugnacions en no estar la Comissió Negociadora de Conveni adaptada als resultats de les eleccions 

sindicals. Per part seva no hi ha cap problema a fer la renúncia de la persona titular actual de manera prèvia, 

tal com indica UGT. 

 

CGT manifesta que la seva AJ li indica que, si hi ha un acord entre totes les parts, no hi ha d’haver cap 

problema per adaptar la Comissió Negociadora de Conveni, i que si es vol fer amb renúncia no hi ha d’haver 

problemes. 

 

SO manifesta que es remet a la primera reunió de la Comissió Negociadora de Conveni; entén que amb un 

acord entre les parts n’hi ha prou, ja que es va dir que es negociaria com a seccions sindicals o sindicats. 

Una altra cosa seria negociar com a comitè d’empresa. En ser per seccions sindicals o sindicats, l’organització 

sindical és qui té la potestat de nomenar. 

 



NEGOCIACIÓN XXVII CONVENIO COLECTIVO 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
ACTA núm. 5 

 

Pàgina 2 de 3 

 

CPTC manifesta que considera que hi ha d’haver el compromís clar i exprés de totes les parts, l’empresa i 

cadascuna de les seccions sindicals i sindicats, d’acceptar l’acord. 

 

SU, tal com va manifestar a les reunions anteriors, acceptarà l’acord al qual s’arribi. 

 

CCOO manifesta que, per part seva, en ser un cas irregular i tractar-se d’un conveni d’empresa, entén que 

sí que es podria canviar o alterar la Comissió Negociadora de Conveni renunciant expressament cada sindicat 

membre de la constitució inicial de la Comissió Negociadora de Conveni i tornant a constituir-ne una de 

nova. 

 

L’RD manifesta que està d’acord a adaptar la Comissió Negociadora de Conveni, però que no és senzill 

alterar-ne la composició de la constitució per la variació dels resultats de les eleccions sindicals. La solució 

és una renúncia expressa de les persones membres de la Comissió Negociadora de Conveni perquè quedi 

reflectit i nomenar-ne les persones membres noves i constituir-la de nou. 

 

L’RD manifesta que caldria fer la renúncia expressa i tornar-la a constituir, i incloure el text de la reunió de 

constitució. 

 

CCOO manifesta que totes les organitzacions sindicals haurien de revisar aquest text per adherir-s’hi. Així 

mateix, manifesta que hi hauria d’haver tota la Comissió Negociadora de Conveni per poder renunciar al 

càrrec. 

 

SO manifesta que està d’acord que s’hauria de convocar tota la Comissió Negociadora de Conveni, tal com 

ha manifestat CCOO, per poder signar el text de renúncia. 

 

L’RD manifesta que UTM ja va manifestar la renúncia en vista dels resultats electorals a la reunió del 29 de 

novembre i que, per tant, deixarien d’assistir a les reunions. L’RD llegeix el text del redactat d’UTM de l’acta 

anterior per no deixar dubtes sobre la renúncia d’UTM a ser part de la Comissió Negociadora de Conveni, 

com també que no hi ha dubtes que aquest sindicat era conscient i coneixedor de la convocatòria de la 

reunió següent, ja que s’inclou expressament a l’acta la data de la convocatòria, i no s’ha presentat, 

conseqüentment al que va manifestar a la reunió esmentada, el dia d’avui. 

 

SO manifesta que hi està d’acord, però que hi hauria de constar la signatura d’UTM per donar tota la 

seguretat jurídica suficient. 

 

L’RD manifesta que una organització sindical pot renunciar a formar part de la Comissió Negociadora de 

Conveni de manera unilateral i deixar de participar-hi. Les decisions que prenguin les organitzacions sindicals 

restants són sobiranes, ja que la renúncia de manera expressa d’UTM és prèvia i per això no compareix avui, 

i consta en una acta signada. La decisió de l’adaptació de la Comissió Negociadora de Conveni correspon a 

les persones membres que sí que hi continuen. 

 

L’RD respon que traslladarà a UTM el que es produeixi avui per tal que si vol fer alguna manifestació sobre 

això la pugui fer. Així mateix, es disposa a contactar-hi per si pot comparèixer a la reunió d’avui. 

 

L’RD proposa elaborar un text per consensuar-lo amb una persona membre de cada organització sindical.  

 

Es fa una aturada i després les parts assoleixen l’acord següent: 

 

En vista de l’anterior, les parts, per unanimitat, acorden deixar sense efecte la constitució de la Comissió 

Negociadora de Conveni per la renúncia expressa de totes les seccions sindicals i sindicats presents a la 

reunió d’avui, que constitueixen la majoria absoluta dels membres de la Comissió Negociadora de Conveni 

constituïda el 25 d’octubre, per tal de constituir una nova Comissió Negociadora de Conveni que s’ajusti a 

la proporcionalitat resultant de les últimes eleccions sindicals, celebrades el dia 23 de novembre, tal com es 
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va preveure i es va acordar a les actes de 25 d’octubre i 29 de novembre, respectant l’acord assolit, per 

unanimitat l’1/12/2022 en el ple del comitè d’empresa. 

 

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 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 

 UGT 
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SO 

 

 
 
 

 
CCOO 

  
CIM 

 
 

 
 

 
SU 

 CPTC UTM 

 


