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"La millor manera de dir és fer"
Simón Bolivar

Ni retallada salarial, Ni repressió sindical:

Només sent perseverants
podem guanyar

que escriure en els seus paper que no volen 
retallades, però no acaten les decisions de 
l'Assemblea General que ha decidit diverses 
mobilitzacions i vagues. Tenen la posició de 
"Ni si, ni no, ni todo lo contrario". Tracten de 
desmotivar i desmobilitzar a la plantilla per a 
que la Direcció se surti amb la seva.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) entenem que només si els treballadors 
i treballadores som perseverants amb la vaga 
i la mobilització podem guanyar. 

Com a treballadors i treballadores hem 
d'aconseguir sumar a més companys i compa-
nyes a les portes de les cotxeres a les 4 del 
matí i a les 15h de la tarda. Hem d'aconseguir 
continuar creixent en nombre de persones de 
la plantilla a l'Assemblea General i a les mani-
festacions que es donin.  

A la vegada, des de la COS pensem que les 
aturades puntuals no seran suficients per 
aturar aquesta retallada i, per tant, opinem 
que s'ha de marcar una data que des de 
llavors en endavant no es tornin a moure els 
autobusos fins que la Direcció accepti retirar 
els seus plans. Evidentment, acatarem el que 
decideixi l'Assemblea General en relació a 
mobilitzacions.

La mateixa Direcció, que es nega a publicar 
els sous del 603 membres de l'equip directiu, 
s'escuda en que la retallada salarial és un 
Reial Decret i l'han de complir, el que oblida 
de dir la Direcció és que aquest Reial Decret 
és pel 2012 i, per tant, l'1 de gener de 2013 ens 
podria tornar, si volgués, tots els diners que 
ara ens treu. I això és el que li hem d'exigir 
fins que ho accepti. 

Ho vam dir llavors i ho tornem a dir: Si 
s'accepta aquesta segona retallada, hi haurà 
una tercera. 

Per aquest motiu, no es pot cedir com es va 
fer a principis d'any. Quan és cedeix es dem-
ostra que un no és capaç de defensar el que és 
seu. I llavors venen a per més. 

Com era d'esperar, els sindicalistes del SIT i 
del ACAT ja han acceptat, per activa, la segona 
retallada. Han signat un pacte d'eficacia limi-
tada que només inclou moure les pagues 
extres, però que no posa negre sobre blanc 
quan es cobraràn els aproximadament 1500 
euros que ens descomptaran fins a final 
d'aquest any.

Els sindicalistes de CCOO i UGT han accep-
tat, per passiva, la retallada ja que només fan 
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Quatre anys després, la Direcció de TMB 
demana 2 anys de presó per als companys Mer-
cader i Garganté que van denunciar aquest fet 
per “suposadament” atacar la intimitat i 
l’honor del cap de línia i els comandaments al 
fer referència a la gravació durant una roda de 
premsa.

A la gravació penjada a Internet es pot escoltar 
una discussió entre un comandament i un con-
ductor en la qual el primer provoca de mala fe 
al segon per acabar imposant-li una sanció de 
15 dies de suspensió de treball i sou.

Als pocs dies que es produís el cas d’abús 
d’autoritat, la CGT d’autobusos de TMB va con-
vocar una roda de premsa on Saturnino Mer-
cader, com a President del Comitè d’empresa, 
Josep Garganté, com a portaveu de la CGT i 
Manuel Casado, el treballador sancionat, van 
donar la seva opinió sobre el cas i demanaven a 
la Direcció de TMB que prengués les mesures 
corresponents.

A continuació, la Direcció de TMB informava 
que les mesures que prendria serien sancionar 
als companys Mercader i Garganté amb 4 
mesos de feina i sou i impulsaria un judici 
penal.

Pel que fa a la denuncia laboral, els companys 
van guanyar el judici, encara que el Tribunal 
Superior de Catalunya va demanar al Jutge que 
tornés a dictar sentencia, sent aquesta con-

> El 22 de juliol de 2008 un conductor d’autobusos de TMB de la cotxera Pablo Díez va ser víctima 
d’un cas d’abús de autoritat per part d’un Cap de Línia (Fernández) amb la col·laboració de dos coman-
daments (Ramírez i De Haro), que va acabar en un expedient disciplinari i 15 dies de suspensió de 
feina i sou per al treballador.
> Gràcies a una gravació que algú va “penjar” a Internet es va poder descobrir tot:

http://acosolaboralentmb2.podbean.com/
> Pots llegir tota la història en aquest enllaç: Utopia i Realitat nº76:

http://rojoynegro.info/sites/default/files/IMG/pdf/76.pdf

A finals d'any es realitzarà
el judici contra els companys

Mercader i Garganté
TMB els demana 2 anys de presó

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

> Tal i com vam advertir a principis d'agost, la Direcció ja ha començat la 
retallada dels nostres sous en la última nòmina.

> Fem una crida a secundar l'aturada del divendres 5 d'octubre i 
a assistir a l'Assemblea General convocada pel Comitè de conveni 
(ACTUB, CGT i PSA) a les 11:30h a Cotxeres de Sants.
> Pel manteniment del poder adquisitiu!
> Per la readmissió del company Andreu de Cabo!

traria als interessos dels treballadors i un cop 
més recorreguda.

Tanmateix, en relació al judici penal, la 
fiscalia ha demanat finalment 18 mesos de 
presó i 18 mesos de multa a raó d’una quota 
diària de 12 euros amb la responsabilitat 
personal subsidiària en cas d’impagament, 
mentre que la Direcció de TMB puja el llistó i 
demana 2 anys de presó i una multa de 12 
mesos amb una quota diària de 18 euros, i 
responsabilitat personal subsidiària en cas 
d’impagament de 6 mesos de privació de lliber-
tat.

Recordem-ho, es demana a dos treballadors 
una pena de 2 anys de presó per realitzar una 
roda de premsa. Ni més, ni menys. El judici té 
com a data el proper dimecres 24 d’octubre, 
encara que tot indica que es suspendrà i es 
realitzarà una mica més tard.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) d’autobusos de TMB denunciem públi-
cament la hipocresia de la Direcció de TMB que 
no només no ha sancionat aquest cas d’abús 
d’autoritat d’un directiu, sinó que a més està 
“linxant” a dos treballadors, un afiliat a la CGT 
i l’altre a la COS, que simplement van dur a la 
pràctica els acords assolits per part de la seva 
secció sindical en aquell moment i fent la seva 
feina com a representants dels treballadors/es, 
que és denunciar qualsevol tipus d’abús contra 
un treballador/a.



> Incompliments de la Direcció en 
relació a la reducció de jornada que 
qualsevol treballador i treballadora pot 
sol·licitar en relació a la criança de fills 
i filles fins als 8 anys i/o per la cura de 
persones amb discapacitat.
Segons entenem nosaltres, la Direcció ha de 

respectar les hores diàries assignades per la 
reducció que té el treballador o treballadora, 
en comptes d'anar posant, com fa ara, més o 
menys hores segons li convé a la cotxera. 
Aquest fet provoca, en ocasions, que la 
persona que té la reducció no pot atendre les 
necessitats per les quals ha demanat aquesta 
mateixa reducció.

A la vegada, també entenem que s'ha de 
respectar la franja horària sol·licitada per la 
persona que té la reducció, ja que així ho esta-
bleix l'article 19 del Conveni 2009-2012.

Els passats dies 21 i 24 de setembre, durant el 
pregó i la missa de la Mercè, treballadors i 
treballadores de Bus i Metro de TMB vam 
estar mostrant a l'Alcalde, Xavier Trias, i al 
President de TMB, Joaquim Forn, el nostre 
rebuig a la retallada salarial i a la repressió 
sindical. 

Vam notar a faltar a tots i totes aquelles 
treballadores que sempre diuen que una vaga 
els hi costa diners i que pensen que s'hauria de 
realitzar altres coses per mostrar el nostre 
desacord. Esperem que a la propera si 
s'apuntin o proposin alguna cosa que tinguin 
valor de fer.

Mentrestant, menys plorar i més 
actuar.

Estrenem una nova petita secció, que hem 
titulat “Mestres de l'humor”, perquè pensem 
que sempre és millor riure que plorar. I en 
aquesta empresa hi ha molt mestre de 
l'humor...

En aquest cas, el "Presi" del Comitè 
d'empresa utilitza un cínisme totalment 
habitual entre els vividors sindicals per no 
donar un pal a l'aigua, ni encara menys, donar 
suport al company acomiadat Andreu de 
Cabo.

“Se informa de la convocatoria de paro presentada en la Autoridad Laboral por el 
COS, formación Sindical de nueva constitución que no tiene representación en este 
Comité y que no se ha presentado al mismo. 

Por la información que se nos ha facilitado el próximo día 8 de agosto esta presentado 
un PARO de 4 horas en apoyo al Sr. De Cabo, coincidiendo con el acto de conciliación 
al que debe presentarse. 

El Comité de Empresa no tiene notificación oficial de este hecho, por lo cual no puede 
aprobar ni secundar ningún Paro que no esté presentado ni debatido en este Comité.”

Mario de Pablo, President del Comitè d'empresa i delegat del SIT

Dilluns 3 de desembre a les 11h al jutjat social 
nº20 es realitzarà el judici contra 
l’acomiadament del company Andreu de 
Cabo, si no és que la Direcció rectifica abans i 
el readmet a l’empresa.

> Incompliments de la Direcció en 
relació als permisos no retribuïts.
Segons entenem nosaltres, la Direcció no pot 

negar cap permís no retribuït, si no es que es 
sol·licita aquest enganxat al període de 
vacances de la persona que sol·licita el permís 
no retribuït. Així ho especifica l'article 31 del 
Conveni 2005-2008.

El passat divendres 28 de setembre vam tenir 
la reunió amb l'Inspector de Treball i la Direc-
ció i restem a l'espera de la resolució que en 
surti. 

Esperem que la Inspecció de Treball ens doni 
la raó i, d'aquesta manera, la Direcció deixi 
poder exercir amb normalitat els drets que 
tenim els treballadors i les treballadores.

Pots trobar les denúncies a 
costb.wordpress.com
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>> Mestres de l'humor

Denunciem a Inspecció de Treball els 
incompliments de la Direcció en la reducció de 

jornada i en el dret a permisos no retribuïts El judici per 
l’acomiadament del 

company Andreu de Cabo 
serà el 3 de desembre

Treballadors i treballadores de TMB protesten a 
les festes de la Mercè contra la retallada salarial i 

la repressió sindical

> El passat 23 d'agost la COS va presentar dues denuncies a Inspecció de Treball:

Des de la COS convocarem una aturada 
d'hores aquell dia per seguir pressionant a la 
Direcció. També organitzarem una concen-
tració als jutjats per mostrar-li el suport dels 
companys i companys a l'Andreu.

Esperem que tot això no sigui necessari per 
que la Direcció recapaciti abans. D'ella depèn.

Web de suport a Andreu de Cabo: 
http://andreureadmissio.wordpress.com/

El mateix "Presi" que no acata la votació de 
l'Assemblea General de treballadors i trebal-
ladores en relació a les diferents mobilitza-
cions, que diu que farà referèndums per con-
sultar a la plantilla i després signa un pacte 
d'eficàcia limitada sense preguntar a ningú o 
que quan no surt el que ell vol al referèndum 
tampoc ho acata té els sants collons de dir que 
no dona suport a una aturada per la readmis-
sió d'un treballador per que la COS no ens 
hem presentat a ell i al seu sèquit de ganduls 
sindicals. De traca i mocador.


