
“El major perill d’enganyar als altres, està en què un 
acaba inevitablement per enganyar-se a si mateix”

Eleonora Duse

L’entrepà per qui 
el denuncia
Des de fa un mes la denuncia pel cobrament dels danys i perjudicis 
pels 15 minuts de l’entrepà que van interposar 672 conductors i 
conductores, afiliades a ACTUB, CGT i PSA en aquell moment, 
ha marcat els debats a les cotxeres.

ACTUB, CCOO, CGT, PSA, SIT i UGT 
han declarat públicament que estan 
per que el pagament d’aquesta sen-
tència s’estengui a tots i totes les con-
ductores d’autobusos de TMB. I no és 
estrany que així s’hagin manifestat, 
hi ha eleccions l’any que ve!

Analitzem el desenvolupament de 
tot plegat i afegim al final la carta del 
company Abella, verdader responsa-
ble de que els 672 conductors i con-
ductores posessim la denuncia.

Després de 5 anys de denuncies per 
part d’ACTUB, CGT i PSA i recursos 
per part de la Direcció, finalment, 
el Tribunal Suprem ha donat la raó 
als 672 conductors i conductores 
que van tenir la gosadia de posar 
el seu nom i cognoms per cobrar la 
impossibilitat de gaudir d’aquest 
dret durant més de dos anys.

Recordem que la Direcció i els sin-
dicalistes de CCOO, SIT i UGT molts 
anys abans van pactar que els con-
ductors i conductores no tinguéssim 
els 15 minuts de l’entrepà. Per aquest 
motiu, quan van començar les de-
nuncies la Direcció els hi va dir a 
aquests sindicalistes que no feia falta 

que ells denuncies-
sin per que segur 
que aquesta denun-
cia no anava a pros-
perar, però que si fi-
nalment guanyaven 
els 672 conductors i 
conductores esten-
drien el pagament a 
tots i totes les con-
ductores.

Això és quelcom 
que els sindicalis-
tes d’ACTUB, CGT 
i PSA van saber per 
boca de l’anterior 
Directora de Per-
sonal, Marta La-
bata, el desembre 
de 2011, just en el 
mateix moment 
que la Direcció co-
mençava a dir que 
no anava a complir 
el conveni que s’acabava el desembre 
de 2012 per manca de pressupost i 
que va significar la retallada del con-
veni i tres anys de congelació salarial, 
defensada per tots els sindicats del 
Comitè d’empresa en les dues Assem-
bles Generals a la cotxera d’Horta. 

Per un costat la Direcció deia que 
no hi havia diners per complir amb 
el conveni col·lectiu legalment pac-
tat de 2008-2012 i, per un altre cos-
tat, la mateixa Direcció deia que 
continua a la pàgina següent 4 
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pensava gastar-se milions d’euros per 
cobrir les esquenes dels sindicalistes de 
CCOO, SIT i UGT en relació a l’entrepà i 
que legalment no podien exigir per no 
haver denunciat.  

Per aquest motiu, els que sabíem d’aquesta 
situació inverosímil ens vam quedar sor-
presos quan a mitjans de 2012 el Comitè de 
conveni va publicar una fulla amb un ti-
tular força explícit: “Exigimos que la em-
presa abone el bocadillo a todos y todas”. 
Quan li vam preguntar a un sindicalista 
de CGT/PSA com tenien la pocavergonya 
de publicar això la resposta va ser encara 
més explícita: “Para que se pongan la me-
dalla CCOO, SIT i UGT, nos la ponemos 
nosotros”. Als pocs dies, quina sorpresa!, 
les empreses sindicals CCOO, SIT i UGT 
treien fulles felicitant al Comitè de conve-
ni per demanar el mateix que ells.

I vam continuar esperant a que el Tribu-
nal Suprem resolgués. I un cop ho va fer, 
fa poc més d’un mes enrere, la Direcció 
ens va tornar a sorprendre i alguns sindi-
calistes del Comitè d’empresa també!

La Direcció es va trobar amb el pro-
blema de que estendre el pagament 
de milions d’euros de diners públics 
a uns conductors i conductores que 
no havien denunciat absolutament 
res podria portar problemes legals, 
mediàtics i polítics. I van decidir que 
per cobrir les vergonyes dels sindi-
calistes de CCOO, SIT i UGT haurien 
d’aconseguir que tots els sindicats 
del Comitè d’empresa li signessin 
un acord en el que tots garantien la 
tranquil·litat legal i laboral.

Com era d’esperar els sindicalistes de 

CCOO, SIT i UGT  tenien el bolígraf apunt 
des de el minut zero. Uns que ni els ana-
va, ni els venia era el sindicat dels coman-
daments, ACAT, que també van mostrar 
la seva disposició a signar, per que ja se 
sap que estan a tot el que els hi digui la 
Direcció, com a bons comandaments 
obedients que són.

Mentrestant, ACTUB, CGT i PSA deien a 
una de les seves fulles i com a titular que 
del tema entrepà “No hay nada que nego-
ciar” i que el que havia de fer la Direcció 
era pagar a tothom i punt. Desgraciada-
ment, una setmana després de repartir 
aquesta fulla, ja estaven negociant amb 
la Direcció l’acord que aquesta i les seves 
empreses sindicals (CCOO, SIT i UGT) ne-
cessitaven per poder arribar a la conclusió 
que deien a una de les seves fulles: “sin 
movilización, sin huelgas, sin descuen-
tos se puede conseguir lo que luchan los 
otros”. I només faltava que asseguresin 
que així seguiria sent en un futur.

Mostrant la seva domesticació actual 
CGT/PSA, que va ser l’autor del “No hay 
nada a negociar en relación al bocadi-
llo”, va donar el seu total suport a aquest 
acord i estava disposat a signar-lo, però 
es va trobar amb l’oposició de l’ACTUB i 
aquesta acció li vam agrair molts i mol-
tes dels 672 que vam posar la denuncia.

Alguns i algunes fan que no ho entenen, 
però aquí ja som tots i totes grandets i la 
realitat de per que des de la Coordinadora 
Obrera Sindical (COS) defensem que no-
més cobrin els 672 que van denunciar és 
tan fàcil d’explicar que es pot fer en una 
sola paraula: COHERÈNCIA.

Estem cansats i cansades de la manca de 

coherència d’una Direcció que diu no te-
nir pressupost per complir un conveni 
col·lectiu legalment pactat, però que està 
disposada a gastar-se milions d’euros en 
un pagament que CCOO, SIT i UGT no po-
den exigir legalment. 

Estem cansats i cansades de la manca de 
coherència d’unes empreses sindicals 
(CCOO, SIT i UGT) que diuen defensar uns 
drets laborals mentre que el que fan es 
pactar la negació d’aquests drets.

Estem cansats i cansades de la manca de 
coherència de la CGT/PSA que diuen que 
no hi ha res a negociar i estan negociant al 
mateix temps, que critiquen a CCOO i UGT 
per decidir en Assemblea d’afiliats quan els 
interessa i ells fan exactament el mateix. 

Estem cansats i cansades de la manca 
de coherència dels afiliats i afiliades de 
CCOO, SIT i UGT que estan en aquestes 
empreses sindicals per caure li bé a la Di-
recció, però que volen el que altres treba-
lladors i treballadores han denunciat i que 
s’han guanyat per aquest motiu estar a la 
llista negra que s’elabora a les cotxeres. 

Des de la COS defensem la coherència, 
encara que això actualment sigui im-
popular: l’entrepà per qui el denuncia. 
Sabem que qui intenta quedar bé amb 
tothom a la llarga acaba quedant mala-
ment amb tothom.

Nosaltres venim a treballar e igual 
que tenim deures exigim els nostres 
drets i només respectem a aquells tre-
balladors i treballadores que donen la 
cara i lluiten per la defensa del futur 
laboral de tots i totes.  En aquest camí 
ens trobareu. 

Carta del company Xavier Abella, 
conductor d’Horta i persona que va fer 
tirar endavant la denuncia de l’entrepà
“Em fa gràcia quan escolto que la Direc-
ció li vol pagar els endarreriments de 
l’entrepà a tots. La Direcció el que volia 
era que no ho cobres ningú i va recórrer 
fins que un jutge va fallar a favor dels 
672 companys/es que vam denunciar. 
El jutge és l’únic responsable que avui 
672 companys/es segur que cobrem els 
endarreriments.

O sigui que menys contes, la sentència 
és molt clara, solament els 672 denun-
ciants tenen el dret a cobrar. Perquè la 
Direcció vol pagar a tothom? És una in-

versió, una hipoteca, un bussines, entre 
la Direcció i els sindicats. 

Per cert, l’últim conveni que es va signar 
a la baixa, vam perdre deu vegades, i 
cap sigla sindical va donar ni la cara, ni 
alternatives.

Ah! Per ser just lloo la postura coherent 
i valenta d’ACTUB, al no signar el paper, 
aquest paper sol val per col·laborar amb 
la Direcció i els seus plans, si vol pagar 
la Direcció ha tingut temps. Roma no 
paga a traïdors.” 

Encara et segueixes creient als 
merdes de CCOO, UGT i SIT? 

No aprendràs mai?
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En concret, vam denunciar que el 22 
d’octubre de 2012 un conductor de la co-
txera del Triangle, en dia de vaga i fent 
l’esquirol, Rafael S.D, va treballar des de 
les 4:51h del mati a les 15:00h, un total de 
10 hores i 9 minuts. Segons l’article 34 de 
l’Estatut dels Treballadors diu:

“La duració de la jornada de treball serà la 
pactada en els convenis col·lectius o contrac-
tes de treball.”

“El número d’hores ordinàries de treball 
efectiu no podrà ser superior a nou diàries, 
menys quan per conveni col·lectiu o, en el seu 
defecte, acord entre l’empresa i els represen-
tants dels treballadors, s’estableixi una altra 
distribució del temps de treball diari, respec-
tant en tot cas el descans entre jornades.”

Segons 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 com-
presa 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.”

Com ens té acostumats la Direcció va in-
tentar protegir al seu esquirol malgrat 
que aquest va realitzar una infracció. 

Ja se sap, la Direcció permet provoca-
cions, il·legalitats i incompliments si qui 
els realitza són els seus “bons esclaus” 
que li diuen SI a TOT. 

Un cop avaluat per l’Inspector de Treball 
ha decidit practicar acta d’infracció a la 
Direcció per aquesta infracció laboral.
Pots llegir tot l’informe a: 
http://ves.cat/f_wh

Seguim treballant.

L’any passat, la Direcció un cop ens van 
congelar el sou per tres anys i ens va re-
tallar el conveni vigent va intentar tam-
bé robar nos la paga extra de Desembre. 
Això va desembocar en vagues i dife-
rents mobilitzacions en defensa del po-
der adquisitiu.

Com sempre, les empreses sindi-
cals CCOO, SIT i UGT van animar 
l’esquirolatge i no es van sumar a les va-
gues decidides per l’Assemblea General.

Durant aquest període van aparèixer al-
guns vídeos d’esquirols a la vaga. Treba-
lladors i treballadores que li feien el joc a 
la Direcció i que acceptaven passivament 
com ens tornaven a retallar el sou una al-
tra vegada. El que es coneix típicament 
com a esquirols.

La Direcció novament va tornar a posar 
el bufet d’advocats i va denunciar penal-
ment amb la signatura de 69 esquirols a 
un company de la COS acusant-lo de ser 
la persona que va realitzar aquests ví-
deos. Un petit i nou sindicat era el mal 
de cap més gran de la Direcció i aquesta 
sancionava a la meitat dels seus afiliats.

La setmana passada el Jutjat va desesti-
mar la denuncia i la va arxivar per manca 
de proves.

Volem agrair als companys i companyes 
que ens van donar suport en aquell mo-
ment i van posar diners a la caixa de re-
sistència. 

Als esquirols només recordar-lis que a 
principis de 2015 quan també cobrin la 
paga extra de desembre de 2012 ja els hi 
vindrem a recordar que és gràcies a tots i 
totes les que van lluitar, molt a pesar seu 
i de la Direcció.   

TMB permet l’incompliment 
del límit horari de treball a un 
esquirol i Inspecció de Treball 
practica acta d’infracció

Arxivada la 
denuncia penal de 
la Direcció i els seus 
esquirols contra un 
company de la COS

El passat octubre la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) va denunciar, gràcies a la informació que 
ens va passar un company de Bescanvi Sindical, 
l’incompliment de la Direcció en quan al límit 
horari de treball a Inspecció de Treball.

Parlaré malament dels vaguistes…
… Això si, no renunciaré 

al què aconsegueixin…
… Que no sóc ximple…
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Fa ja molt temps enrere, 36 persones, amb 
les seves situacions laborals i personals 
pròpies, vam emprendre una marxa, que, 
(com havia succeït anteriorment amb co-
neguts i amics), tindria un previsible final 
feliç, aconseguir estar en una empresa 
seriosa, amb bones condicions laborals i 
excel·lents perspectives de futur.

Gens més lluny del que ha estat la nostra 
realitat!

En aquests 3 últims anys que portem llui-
tant per la nostra causa, (la de quedar-nos 
a TMB amb les mateixes condicions que 
els altres companys), hem vist com sin-
dicats i treballadors s’han unit per bregar 
amb els problemes i injustícies que han 
anat sorgint en l’àmbit laboral, vegeu RD 
Pagues extres, acomiadament Andreu de 
Cabo, grups de descans, 15 min entrepà, 
etc, etc.., amb resultats més que satisfac-
toris.

I és que en aquesta empresa es lluita pel 
que importa als treballadors, i per exten-
sió, als sindicats.

Llavors, si això és així, queda al descobert 

que la nostra situació no ha de preocupar a 
ningú més que a nosaltres mateixos, doncs 
no es fa gens per solucionar la nostra llarga 
agonia, es pot dir que estem desemparats.

Això és així i no d’una altra manera, ja que 
en aquests 3 anys, poc ha canviat la nostra 
situació, i si ho ha fet, a estat per a pitjor, 
per posar un exemple, el no cobrar els dies 
25 de Desembre i 1 de Gener com dies espe-
cials que són, com ho han fet tots els altres 
companys que els van treballar.

Moltes eren les expectatives creades per 
tots nosaltres i il·lusions que s’han anat 
dissipant amb el temps, fins i tot alguns 
hem deixat el nostre lloc de treball fixa 
en una altra empresa per complir amb les 
exigències de l’empresa, (per poder pas-
sar a jornada completa), la qual va durar 
només dos mesos d’estiu i al final tot va 
quedar en res, esmenant l’error amb una 
simple disculpa per part de l’empresa.

Però a la vista està que no tirarem la to-
vallola!

Ha estat molt l’esforç per arribar fins aquí: 
suportant problemes a casa ocasionats 

per la falta d’ingressos, per arribar a fi de 
mes gastant els estalvis de tota una vida, 
no poder compaginar el treball amb la fa-
mília, distanciament de la vida social, etc. 
com per rendir-nos a hores d’ara. Hem po-
sat les nostres esperances i el nostre futur 
a les mans d’una empresa que de moment 
ens ignora.

Seguirem lluitant pel que creiem que és 
just i és que es formalitzi la nostra situa-
ció i passem a jornada completa! Llui-
tant com sabem, treballant, complint i 
donant-ho tot de la nostra part com hem 
fet fins ara!

Però per aconseguir això, necessitem 
l’ajuda i la participació de tots, (no només 
amb paraules i palmades en l’espatlla, que 
s’agraeixen però no ens porten a res) d’igual 
forma que ens hem unit per defensar les al-
tres causes que anomenaven abans, i que 
ELS SINDICATS ES SOLIDARITZIN AMB 
NOSALTRES, ja que sense ells no tenim veu 
i, són ells, els que poden coordinar els mo-
viments necessaris per defensar els nostres 
drets en aquesta ocasió.

SINDICATS, ELS 36 EXISTIM!!

L’odissea dels 36
Carta rebuda dels 36 companys que treballen en cap de setmana:

DIMISSIÓ!
NO US VOLEM, NO US NECESSITEM

Signa per la dimissió de 
Joaquim Forn i Dídac Pestaña,

 President i Vicepresident de TMB 
a www.costb.wordpress.com

o www.ves.cat/f_En

Joaquim Forn (CiU) 
President de TMB

Dídac Pestaña (PSC) 
Vicepresident de TMB


