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"Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català.
És la mateixa gent a qui no agrada que es parli, s'escrigui o es pensi"

Ovidi Montllor

Andreu de Cabo ha de tornar
Aquí us expliquem les mesures que com 

a Coordinadora Obrera Sindical (COS) ja 
hem començat a tirar endavant:

-Convocatòria de vaga als autobusos 
de TMB el dimecres 8 d’agost de 8 a 
12h per pressionar a la Direcció a que 
readmeti al company Andreu de Cabo.

Aquest dia es celebra l’acte previ abans 
del judici entre la Direcció i l’Andreu de 
Cabo. Per tant, el mateix dimecres 8 
d’agost a les 10h es convoca a una 
concentració a les 10h al Servei Ter-
ritorial del Departament d’Empresa 
i Ocupació al C/Albareda 2-4. Metro: 
Paral·lel.

-Campanya d’informació a la 
població de Barcelona de 
l’acomiadament del company Andreu, a 
través de cartells i fulletons.

-Exigència de readmissió del com-
pany Andreu de Cabo en els Plens dels 
10 Districtes i Audiències Públiques 
de Barcelona.

Aquesta és la fita que treballadors i 
treballadores d’autobusos de TMB ens 
hem marcat. No acceptem que la Direcció 
acomiadi un company i aquí sembla que 
no passi res.

Tot treballador o treballadora li agrada 
sentir-se acompanyada quan se’l 
sanciona, li sorgeix un problema laboral o 
li posen una multa injustament. Andreu 
de Cabo no és cap excepció. Només per 
aquest motiu, tots i totes hauríem d’estar 
disposats a mobilitzar-nos contra aquest 
acomiadament.

La Direcció l’ha fet fora pel que és i pel 
que representa. Andreu sempre ha donat 
la cara per tots els col·lectius de treballa-
dors i treballadores d’autobusos, a pesar 
de que ell forma part d’un col·lectiu, el de 
Telecomunicacions, molt petit. La Direc-
ció s’està venjant per aquest fet. 

El mateix Andreu ho explica en una carta 
dirigida a tots nosaltres, treballadors i 
treballadores d’aquesta empresa. La pots 
trobar a l’interior.

Des de la COS ens prenem la seva readmissió com a primera 
prioritat i per això destinarem tots els nostres recursos a acon-
seguir que Andreu de Cabo torni a treballar a autobusos de 
TMB.

Us animem a tots i totes a moure aquesta infor-
mació, a secundar la vaga del 8 d’agost i a assistir 
a la concentració de suport.

      Amunt i força! 

Secció Sindical de la Coordinadora Obrera Sindical d’Autobusos TMB

tb@sindicatcos.cat · costb.wordpress.com

Dimecres 8 d’agost
de 8h a 12h:
Aturada

i Concentració
Andreu de Cabo

READMISSIÓ!
La vaga està convocada des de les 8h a les 12h del 8 d’agost i afecta a 
tota la plantilla.

Inici de l’aturada 
Els conductors/es que a les 8 estiguin circulant en línia o al turístic han d’arribar 
al terminal i des d’allà dirigir-se a la seva cotxera on deixaran el bus, entregaran 
el cartró horari i acudir a la concentració. La resta de col·lectius han d’aturar-se a 
partir de les 8h.
Si el teu servei comença entre les 8h i les 12h no tens que comunicar res, senzilla-
ment no et presentes al teu punt de relleu. Has d’anar a la teva cotxera a les 11:30h 
per a que a partir de les 12h t’incorporis al teu servei.
Si el teu servei comença després de les 12h has d’actuar amb total normalitat i 
esperar al teu punt de relleu.

Final de l’aturada:
Els conductors/es que s’hagin adherit a l’aturada i el seu servei acabi més tard de 
les 12h hauran d’anar a les 11:30h a la cotxera per a que a partir de les 12h 
incorporar-se al seu servei.
La resta de col·lectius han de reiniciar la seva feina a partir de les 12h.

Concentració:
Dimecres 8 d’agost a les 10h es convoca al Servei Territorial del Departament 
d’Empresa i Ocupació, C/Albareda 2-4. Metro: Paral·lel.
Allà acompanyarem al company Andreu de Cabo en la seva cita amb la Direcció 
de TMB.

Telèfons Comitè de vaga, per a qualsevol dubte, truca’ls:
Garganté (Horta) - 669171957 · Miguel (Zona Franca) - 633918853 

Juvé (Triangle) -  650358594 · Noemí (Pablo Díez) - 616233015

Per informació sobre la Coordinadora Obrera Sindical,
si vols escriure en el nostre butlletí o per qualsevol dubte laboral,

pots escriure’ns a: tb@sindicatcos.cat



Sóc Andreu de Cabo. Des de fa 
més de nou anys treballo al 
Taller de Telecomunicacions 
d'Autobusos de TMB...

Som un col·lectiu molt petit dins de 
l'empresa. En els primers anys vaig participar 
moltes vegades en els Grups de Treball dins de 
l'empresa amb els quals vam guanyar diversos 
premis amb els meus companys, per tot això 
es tenia molt ben considerat al Taller de 
Telecomunicacions i els seus treballadors dins 
de l'empresa. Després van canviar a la 
prefectura de la secció col·locant com a 
responsable a un Enginyer de Ferrocarril Met-
ropolità (Metro). Des de llavors les coses van 
canviar; la nova prefectura en aquests últims 
anys s'ha aïllat dels treballadors de la secció, 
no ha mantingut mai un diàleg amb nosaltres 
els treballadors i no ha mostrat interès que el 
Taller de Telecomunicacions hagués seguit 
sent ben considerat dins de l'empresa.

Fa tres anys a la secció de Telecomunicacions 
quan desmuntem el sistema SAE2 els treballa-
dors separem la ferralla que aniria a les 
escombraries de tot el ferro i l’alumini, ho vam 
vendre i per tot aquest material ens van donar 
més d'1.600€. Aquests diners l'hi lliurem al 
responsable de la secció, l'enginyer de Metro, i 
com va anar passant el temps i el responsable 
no deia res jo vaig exigir a l'empresa que mos-
trés el comprovant d'ingrés d'aquests diners 
en el compte de l'empresa.

Mai l'empresa em va mostrar aquest compro-
vant i al final la Direcció de l'empresa em va 

confirmar que aquests diners de la ferralla 
se’ls va quedar a la seva butxaca l'enginyer de 
Metro i que la Direcció no pensava reclamar-
ho.

“Vaig denunciar amb proves que 
la prefectura de Telecomunica-
cions ha estat durant molt temps 
realitzant compres personals per 
al seu ús fora de l'empresa”

Després vaig denunciar amb proves que la 
prefectura de Telecomunicacions ha estat 
durant molt temps realitzant compres person-
als per al seu ús fora de l'empresa. Els respon-
sables de Telecomunicacions han estat com-
prant parts d'ordinadors com a discs durs, 
fonts d'alimentació, etc que no estaven desti-
nades a ser usades en l'àmbit de l'empresa. 
Primerament la prefectura de Telecomunica-
cions no pot adquirir, ni pretendre reparar 
equips informàtics ja que per política de 
seguretat interna a la xarxa informàtica 
corporativa de l'empresa els únics autoritzats 
és el departament de suport telemàtic (CST). 
A més, per les característiques i dimensions 
dels components adquirits ha quedat dem-
ostrat que aquests materials no tenien la 
finalitat de ser usats en l'àmbit laboral de 
l'empresa, clarament van ser comprats amb la 
finalitat de ser usats als domicilis particulars 
dels responsables de Telecomunicacions, però 
amb diners de l'empresa. Dos mesos després 
que jo denunciés aquest robatori per part de la 
prefectura de Telecomunicacions la Direcció 
respon que es va tractar d'un “error” en les 

comandes i per totes aquestes compres 
fraudulentes cap membre de la prefectura va 
ser expedientat. Es van adonar del “error” dos 
mesos després de rebuts els materials i 
després de la meva denúncia.

“Per totes aquestes compres 
fraudulentes cap membre de la 
prefectura va ser expedientat”

Amb la que està caient i la Direcció mira cap 
a un altre costat en aquest cas de robatori.

Si a un passatger al Bus se li sol·licita el tiquet 
i aquest no el té validat no es permet que el 
passatger respongui: “m'he oblidat de picar, 
vaig ara i marco el passatge”. No se li deixa fer 
això, en aquest mateix moment se li posa una 
multa com diu la campanya contra el frau de 
TMB “Qui la fa, la paga”. Doncs en aquest cas 
ha tornat ha quedar demostrat que a la Direc-
ció de TMB no s’aplica aquest eslògan.

“He denunciat que un treballador 
va assetjar sexualment a una 
treballadora. L'empresa no ha 
obert cap expedient contra el 
treballador que va assetjar sex-
ualment a la companya”

També he denunciat que un treballador va 
assetjar sexualment a una treballadora dins de 
les dependències de l'empresa. D'aquest fet és 
plenament coneixedor la prefectura de 
Telecomunicacions i la responsable de Recur-
sos Humans de l'empresa; en aquest cas 
l'empresa no ha obert cap expedient contra el 
treballador que va assetjar sexualment a la 
companya ni s'han pres mesures perquè 
aquests fets no es tornin a reproduir.

Davant tots aquests fets jo li vaig sol·licitar a 
la Direcció de l'empresa, ja que no pensava fer 
res contra la ineptitud de la prefectura de 
Telecomunicacions de saber conduir un grup 
de treballadors, ni d'administrar diners 
públics, que em traslladessin de lloc de treball. 

Carta del company

Andreu de Cabo
als treballadors/es

d’autobusos de TMB

Així és que em vaig desplaçar del meu lloc de 
treball a la cotxera Pablo Díez a la cotxera 
d’Horta. Allí vaig estar aquests últims mesos 
reparant equips del Bus Turístic i per 
descomptat que no va haver-hi cap problema 
laboral ja que allí em trobava treballant jo sol 
en el meu lloc de treball. Però la veritable   
intenció de la Direcció de l'empresa no era 
solucionar cap problemàtica laboral ni que jo 
deixés d'observar i denunciar com els respon-
sables de Telecomunicacions seguien robant 
diners; la veritable intenció va ser que passés 
el temps i es complís un any des de l'última 
vegada que vaig utilitzar hores sindicals per a 
tasques del sindicat CGT. Passat aquest temps 
l'empresa s'assegura que davant el meu 
acomiadament jo no estigui sota la protecció 
sindical i pugui sol·licitar l'acomiadament nul 
en un judici. La Direcció de l'empresa ha arri-
bat a denegar al sindicat hores sindicals per a 
mi amb l'única finalitat que es complís aquest 
any sense que jo utilitzés les hores sindicals.

“La Direcció de l'empresa ha ar-
ribat a denegar al sindicat hores 
sindicals per a mi amb l'única 
finalitat que es complís un any 
sense que jo utilitzés les hores 
sindicals per poder-me acomia-
dar”

Com a delegat sindical del col·lectiu de 
tècnics vaig presentar diverses reclamacions 
de col·lectius petits, denúncia per incompli-
ments en les condicions de treball i de salut 
laboral. He ajudat en la defensa de molts 
treballadors, com en el cas del company con-
ductor d'autobús al que van assetjar i van 
sancionar dos comandaments per portar la 
seva bicicleta plegada dins del vehicle, he 
lluitat per que els conductors d'aquesta 
empresa poguessin gaudir de dos dies de 
descans setmanals, sempre he estat 
col·laborant amb la megafonia, creant els 
blogs i pàgines web informatives, ràdio, etc.

Tot això ho portarem al judici.
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“La Direcció de l'empresa ha ar-
ribat a denegar al sindicat hores 
sindicals per a mi amb l'única 
finalitat que es complís un any 
sense que jo utilitzés les hores 
sindicals per poder-me acomia-
dar”


