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"Qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la"
George Santayana

Per a que no ens passi com a principis d'any:

     NO OBLIDEM!

robant al sou als treballadors i treballadores.

Aquesta situació, pel moment, és resposta 
amb la repressió i l'intent de posar la por al 
cos de la plantilla. Sembla que no saben amb 
qui estan tractant. Front això, respondrem 
com sempre s'ha fet: amb la Solidaritat dels 
companys i companyes i amb la perseverança 
fins aconseguir els nostres propòsits.

Mentrestant, i com no sorprèn a ningú, els 
sindicalistes del SIT i ACAT li han fet el joc a 
la Direcció i els de CCOO i UGT continuen 
sense fer absolutament res, ni tan sols han 
utilitzat la seva majoria per fer fora de la 
Presidència del Comitè d'empresa al sitero i 
gran traïdor de la plantilla: Mario de Pablo. Ja 
no parlem de tractar de lluitar per a que la 
Direcció pagui el que els treballadors i trebal-
ladores ja ens hem guanyat cada dia d'aquest 
any.  

Un cop més és la pròpia plantilla reunida en 
Assemblea General qui va decidint com enca-
rar aquesta segona retallada i són els compa-
nys i companyes d'ACTUB, CGT, COS i PSA 
els que van donant el pasos legals per dur a 
terme les mobilitzacions decidides pels 
treballadors i treballadores que es preocupen 
pel seu futur laboral.

La Direcció hauria de fer-li entendre a 
Joaquim Forn, President de TMB, que un cop 
els treballadors i treballadores hem fet una 
inversió de diners realitzant vagues ja no hi ha 
marxa enrere fins a aconseguir un acord 
acceptable per a la majoria. Així ho va haver 
d'entendre Assumpta Escarp, expresidenta de 
TMB, després de sis mesos de conflicte pels 
dos dies i així ho haurà d'entendre més aviat o 
més tard l'actual President.

Per si de cas el missatge encara no els hi 
havia quedat prou clar, el passat dilluns 29 
d'octubre, una desena de treballadors i trebal-
ladores vam anar a recordar-li al Regidor de 
Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, 
Eduard Freixedes, al local de la Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
(FAVB).

De la mateixa manera que Eduard Freixedes 
va avisar als antiavalots de la Guardia Urbana 
per protegir la seva presencia, la Direcció 
d'autobusos ha respòs a l’èxit de les aturades 
obrint expedients sancionadors contra diver-
sos conductors. D'aquesta manera mostren la 
seva derrota moral i la seva debilitat front una 
realitat que es mostra meridianament clara 
per qui tingui ulls per veure: La Direcció està 

Secció Sindical de la Coordinadora Obrera Sindical d’Autobusos (TMB)

tb@sindicatcos.cat · costb.wordpress.com ·        : @cos_tb

Suposat company i companya,

Ara que s'apropen, si la Direcció no rectifica i 
paga, noves aturades decidides pels treballa-
dors i treballadores en Assemblea General, ens 
dirigim a tu per explicar-te que significa 
l'esquirolatge d'una vaga.

Fer l'esquirol implica donar-li la raó a 
la Direcció. Ve a dir-li que ja està content i 
contenta amb la retallada salarial, amb la 
repressió contra els treballadors i trebal-
ladores, que ja estàs satisfet i satisfeta quan 
només descanses un dia a la setmana o que no 
t'importa que els teus “suposats” drets que tens 
en Conveni col·lectiu siguin trepitjats per la 
Direcció.

Una vaga es guanya o es perd quan la 
gran majoria dels treballadors i trebal-
ladores la realitzen o no i obliguen o no a la 
Direcció a pensar-se el que ha fet i ha donar 
marxa enrere si la plantilla mostra la seva 
força. Cada treballador o treballadora que fa 
d'esquirol és una ajuda més a la Direcció per 
que no recapaciti.

Tot el que tenim com a treballadors i 
treballadores, com a col·lectiu, en aquesta 
empresa i fora d'ella s'ha aconseguit amb la 
lluita d'alguns dels nostres pares i els 
nostres avis, que en molts casos no és van 
jugar només sancions, expedients i cops de 
porra del Mossos d'esquadra i la Guardia 
Urbana, sinó també la presó i la mort. Si ells no 
haguessin lluitat no tindríem ni vacances 
pagades, ni horaris limitats de conducció per la 
seguretat, ni calendaris de descans amb dos 
dies, ni uns sous com els que tenim i que ara 
ens volen robar.

Tots i totes tenim els nostres problemes 
econòmics per arribar a final de mes. 
Aquesta no pot ser una excusa per sortir a 
treballar un dia de vaga. Els problemes se solu-
cionen parlant amb els companys i companyes 

Carta oberta
als i les esquirols:

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

> Aquesta setmana l'Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que és qui designa 
al President de TMB, té l'oportunitat d'aturar les dues setmanes d'aturades 
durant la campanya electoral decidides per la plantilla en Assemblea Gen-
eral el passat 22 d'octubre a les Cotxeres de Sants.

> A principis d'any ja vam patir l’experiència de que tot el Comitè 
d'empresa confiés amb la Direcció i els seus tres anys de tranquil·litat. 
Sabem que si ens empassem aquesta segona retallada hi haurà una ter-
cera i una quarta. És una lliçó apresa, no la oblidem.

> Pel manteniment del poder adquisitiu!

> Per la readmissió del company Andreu de Cabo!

que fan vaga i amb els pots de resistència que 
es generen per donar un cop de mà a qui té més 
mal de caps econòmics.

Els Caps de cotxera, els caps de línia i alguns 
comandaments diuen que els treballadors i 
treballadores fem vaga per por a que diran els 
altres. S'obliden, de mala fe, de parlar de la por 
que intenta generar la Direcció amb 
l'acomiadament d’algun company, els seus 
expedients, les seves sancions, les seves 
revenges amb els serveis i els dies de descans 
passades les jornades de vaga. Per no parlar de 
les llistes negres i dels judicis penals. 

També podem parlar de qui defensa 
l'esquirolatge entre els sindicalistes. No 
t'hauria de sorprendre que siguin els 
sindicalistes que no van mai al seu lloc 
de treball qui més defensa únicament el 
dret a treballar en dia de vaga. Són els 
mateixos sindicalistes que han signat un acord 
amb la Direcció per “tractar” al 2015 sobre la 
paga extra de Nadal que ens estan robant al 
2012. Sindicalistes covards que volen quedar 
bé amb els que fem vaga i amb els que feu 
d'esquirols per no perdre ni afiliacions, ni vots 
en les eleccions sindicals, ja que és el que els 
permet seguir vivint sense fotre un pal a 
l'aigua.

Per que no ho oblidis un company o com-
panya ho és a les bones i a les males, si 
només ets company quan cau el resultat de la 
vaga, a pesar de tu i el teu comportament, 
gràcies a la lluita de la resta de treballadors i 
treballadores, llavors no esperis ni bones cares, 
ni que et convidem a cafè, ni que et saludem, 
sinó tot el contrari, et recordarem i assen-
yalarem quin ha sigut la teva actitut cap al 
col·lectiu.

A pesar de tot, tenim una bona noticia per a 
tu, ser esquirol no és quelcom amb que es neix 
i es mor. Sempre estàs a temps de deixar 
de ser-ho i a començar a comportar-te com 
un company o companya de veritat. T'esperem.



-Incompliments de la Direcció en 
relació a l'entrega del Cartró horari 
durant les jornades d'aturades: 

A la cotxera d'Horta 28 treballadors van voler 
sortir a treballar a les 10:30h per arribar al 
terminal a les 11h i la Direcció els hi va 
impedir el seu Dret a treballar, negant-li’s el 
cartró horari, eina per poder sortir amb 
l'autobús.

“Jo he anat amb tota la bona voluntat i ho dic amb tota la sinceritat. Per part meva 
i ho deixaré absolutament clar, lo primer que hem d’estalviar i ja hem dit això: no a 
les reduccions. Aviam, els acords estan per complir, eh, és la base”. 

       Joaquim Forn, President de TMB

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.

Dimecres 19 de desembre a les 12h al jutjat 
23, sala nº217, es realitzarà el judici penal 
contra els companys Mercader i Garganté, on 
TMB demana 2 anys de presó, per haver real-
itzat una roda de premsa on van denunciar 
públicament l'abus de poder d'un Cap de línia 
quan va donar l'ordre, en dues ocasions, de 
provocar a un conductor per sancionar-lo de 
manera més forta.

Des de la COS convocarem una aturada 
d'hores aquells dos dies per seguir pression-
ant a la Direcció. També organitzarem una 
concentració als jutjats per mostrar-li el 
suport dels companys i companys a De Cabo, 
Mercader i Garganté.

La CUP, candidatura que es presenta a les 
eleccions autonòmiques, ha ofert un lloc a la 
seva llista a Andreu de Cabo per mostrar el seu 
suport a aquest treballador que ha sigut 
acomiadat per denunciar públicament un cas 
d'assetjament sexual i la malversació de fons 
públics per interessos personals de membres 
de la Direcció.

Aquesta candidatura que, a nivell de Barce-
lona, ha portat als Plens de Districte la seva 
crítica a la retallada del servei d'autobusos i a 
l'augment de les tarifes, també ha mostrat el 
seu suport als treballadors i treballadors 
d'autobusos de TMB en la lluita contra la 
retallada salarial.
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>> Mestres de l'humor

Denunciem a Inspecció de Treball 
els incompliments de la Direcció 

durant les aturades passades

El 3 i el 19 de desembre amb 
els companys De Cabo, 
Mercader i Garganté La Candidatura d'Unitat 

Popular (CUP) ofereix la seva 
llista a Andreu de Cabo per 
denunciar l'acomiadament 
d'un treballador per revelar 
corrupció a TMB

> El passat 29 d'octubre la COS va presentar tres denuncies a Inspecció de Treball:

El passat febrer un periodista del setmanari La Directa va donar 
a conéixer la informació de com el President de TMB prometia 
mesos enrere a diferents delegats sindicals de l'empresa que no hi 
hauria ni retallada en el servei d'autobusos, ni retallada en el Con-
veni col·lectiu. Pots trobar l'article i la gravació a:

http://www.setmanaridirecta.info/node/2036 

Com es pot comprovar la paraula del President no val res, ja que 
poc temps després va eliminar 4 línies d'autobús, quasi tots els 
Busos de Barri els diumenges i festes oficials i un bon munt de 
serveis a quasi totes les línies. A més a més, en lo que va d'any ja 
s'ha “petat” dos cops el conveni.

Així que Forn pot anar dient el que vulgui a televisió i ràdio sobre 
el Reial Decret, el Retbus i les vagues, els treballadors i trebal-
ladores d'autobusos de TMB sabem que menteix més que parla. 

Durant les aturades de la campanya electoral:
-Recordem que les aturades seran de: 2 a 4, de 9 a 11 i de 19:30 a 21:30.

-Es realitzarà un pot solidari pels companys i companyes amb problemes econòmics.

-Qualsevol dubte, pregunteu al Comitè de vaga de la vostra cotxera. 

La Direcció va començar a 
entregar-li’s el cartró horari a 
partir de les 10:50h per d'aquesta 
manera poder-lis descomptar més 
diners del sou dels treballadors i 
treballadores.

-Incompliments de la Direc-
ció en relació als conductors i 
conductores del Bus Turístic:

Durant les aturades, la Direcció 
va impedir el Dret a vaga en dos 
terminals, en el cas del Bus Turís-
tic, incomplint els terminals que 
tenen les línees vermella i blava d'aquest 
servei (Plaça Catalunya-Tramvia Blau i Plaça 
Catalunya-World Trade Center).

La Direcció ha obert expedients sanciona-
dors a dos conductors que, informats pel 
Comitè de vaga dels quatre terminals exist-
ents, es van acollir al Dret a vaga.

La Direcció es va negar també a entregar el 
cartró horari, eina per sortir amb l'autobús a 
treballar, a la seva hora als conductors i con-
ductores del Bus Turístic a partir del 9 
d'octubre i durant la resta de totes les jornades 

d'aturades.

-Incompliments de la Direcció en quan 
al límit horari de treball:

El 22 d’octubre de 2012 un esquirol de la 
cotxera de Triangle va treballar desde les 
4:51h del mati a les 15:00h, un total de 10 
hores i 9 minuts.

A l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors 

diu: 

“La duració de la jornada de 
treball serà la pactada en els con-
venis col·lectius o contractes de 
treball.”

“El número d’hores ordinàries de 
treball efectiu no podrà ser supe-
rior a nou diàries, menys quan 
per conveni col·lectiu o, en el seu 
defecte, acord entre l’empresa i 
els representants dels treballa-
dors, s’estableixi una altra 
distribució del temps de treball 

diari, respectant en tot cas el descans entre 
jornades.”

A l’article 13 del conveni col·lectiu 2009-
2012 de l’empresa Transports de Barcelona 
diu:

“Horaris d’aplicació per al personal de con-
ducció. Servei continuat: la durada del servei 
pel personal de conducció en línia estarà 
compresa entre les 7 hores 10 minuts i les 8 
hores diàries, si be un 5% del serveis podran 
ser de fins 8 hores 10 minuts com a 
l’actualitat.”


