
“En temps d’engany universal, dir la veritat es converteix en un acte revolucionari” 
George Orwell

Bonilla podries ser tu
Molts treballadors de l’empresa pensaran que el titular d’aquest butlletí no va amb ells. 
Que la Direcció mai no els acomiadarà. Que això a ells no els hi passarà.
De igual manera, poden pensar que ells mai seran agredits al seu lloc de treball o que no 
tindran accidents molt greus durant la seva jornada de feina.
La realitat és que tots i totes les que anem al nostre lloc de treball (conductors, mecànics, 
aic’s, etc) ens podem trobar en una situació complicada i mai se sap com podem reaccio-
nar o com podem acabar.
En els últims mesos s’han fet pú-
bliques les agressions que els dife-
rents col•lectius de l’empresa han 
patit, l’augment de la pressió dels 
horaris a les línies d’autobús amb el 
conseqüent augment de les baixes 
mèdiques, la manca de personal per 
manca de noves contractacions que 
condiciona els canvis en els nostres 
calendaris de descansos o en els ho-
raris que treballem, els accidents 
greus contra vehicles o persones que 
tenen un fort impacte físic i mental 
pels companys i companyes afecta-
des i les sancions, fulls d’aclariments 
i queixes del passatge que la Direcció 
de l’empresa ha començat a repartir a 
tort i a dret per crear un ambient de 
por entre la plantilla.

Aquest ambient de creixent tensió no es dóna 
per casualitat. És conseqüència directa de les 
decisions polítiques i empresarials de qui mana 
a l’Ajuntament i a la Direcció de TMB.

La Direcció està aplicant retallades en totes les àrees 
de Bus i Metro i això està afectant a com donem el 
servei i en quines condicions laborals i de salut ho 
fem.
No és una casualitat que la Direcció estigui sancio-
nant per anar tard d’horari, per accidents de trànsit 
o per protestar una decisió d’un superior. Tampoc és 
una casualitat que la Direcció estigui entregant quei-
xes del passatge per qualsevol petit incident.

Aquesta és la política empresarial per que la plantilla 
ens empassem uns nivells cada cop més alts de pres-
sió en el nostre lloc de treball. 

Cada cop que es dóna un accident, una agressió, un 
expedient sancionador o una negativa de l’empresa a 
un dret, sempre a les cotxeres i entre la plantilla co-
rre el rumor de que la culpa és del treballador o tre-
balladora.
Per aquest motiu no hi ha ningún treballador o tre-
balladora que tingui garantida ni la seva integritat, ni 
la seva seguretat a l’empresa. Sigui del sindicat que 
sigui o no estigui en cap.
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Als que encara pensen que, per estar en segons quins sin-
dicats, ells estan resguardats els hi hem de recordar que 
Transports de Barcelona, S.A. ha sancionat i ha acomiadat a 
treballadors i treballadores de CCOO, UGT i SIT. 

La única diferencia amb l’acomiadament de Bonilla i 
aquests altres és que poca gent ha sabut que aquests 
acomiadats o pressionats per que deixessin l’empresa 
no han fet cap soroll, recomanats pels seus sindicalis-
tes a acceptar el “finiquito”.

Per canviar aquesta situació cada cop més preocupant 
dintre de l’empresa, la plantilla hem de començar a mos-
trar públicament a la Direcció que estem cansats de perdre 
drets laborals pel mal servei que es presta a la ciutat, de ser 
sancionats per tenir accidents mentre fem la nostra feina, 
de reduir el nostre poder adquisitiu any rere any i de ser 
acomiadats per defensar-nos d’una agressió al nostre lloc 
de treball.

El dimecres 11 de juny tenim aquesta oportunitat. 
Aquell dia es celebrarà el judici per l’acomiadament 
del company Bonilla. ACTUB, Bescanvi Sindical, CNT 
i COS convoquem vaga a tota l’empresa de 8 a 12h. 

A les 9:30h ens concentrarem a la porta del Jutjat So-
cial nº15, C/ Ronda Sant Pere 41. Metro: Arc de triomf 
o Urquinaona.

Avui és Bonilla, però demà pots ser tu. 

Estem segurs que no t’agradaria sentir te sol, ni desemparat 
del suport dels teus companys i companyes de feina. 

És el moment de deixar-li clar a la Direcció que no aguan-
tem més. Que no ens creiem els seus rumor i les seves men-
tides. 

No faltis. Ens juguem el nostre futur.

TMB es va gastar 140.000€ en un bufet 
d’advocats extern entre 2012-2013 

A les primeres preguntes sobre els 
sous i prestacions de l’equip directiu 
de TMB el Conseller encara no ha con-
testat, en canvi si ha respost al cost 
econòmic que paga TMB per contrac-
tar un bufet d’advocats extern.

Segons les dades que ha entregat el 
Conseller, TMB manté un contrac-
te anual amb un bufet d’advocats 
que té un cost aproximat entre 
2012 i 2013 de 70.000€ anualment.

No deixa indiferent en el text entre-
gat pel Conseller que comenti que 
aquest bufet d’advocats treballa amb 
les demandes presentades per repre-
sentants sindicals, comitè d’empresa i 
treballadors a títol personal.
Pots llegir el document a: http://ves.
cat/lfHH

En aquest punt és important recalcar 
que les denúncies que esmenta el 
document són precisament denun-
cies, entre d’altres, contra sancions 
laborals i acomiadaments que patei-
xen els treballadors i treballadores, 
incompliments legals de la Direcció 
d’autobusos de TMB en matèria labo-

ral/salarial o de seguretat i salut 
i intents per part de la mateixa 
Direcció d’il•legalitzar vagues 
realitzades per la plantilla.

Bàsicament, són accions judi-
cials de resposta des de la part 
dels treballadors a la repressió 
laboral de la Direcció.

Per altra banda, no deixa de ser 
curiós que una empresa com 
TMB, que té un servei jurídic 
propi, contracti un servei privat 
extern mitjançant diner públic.

Tot això, en el marc del dèficit 
que manté TMB i que s’utilitza 
per la Direcció de l’empresa 
com excusa per retallar condi-
cions laborals, eliminar servei 
d’autobusos a la ciutat de Bar-
celona, alhora que s’augmenta 
el preu del Transport Públic.

Per últim, i després de vàries con-
sultes de la COS a diferents bufets 
d’advocats, sembla que les despe-
ses que informa el Conseller en re-
lació al bufet d’avocats extern de 

TMB no quadren amb els 
possibles preus reals.

Per aquest motiu, des de la COS 
sol•licitarem a la CUP que demani a 
la Conselleria els contractes i factures 
desglossades de les despeses del bu-
fet Garrigues amb TMB.

El passat 10 de març, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a instàncies de la 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) preguntava de nou al Conseller de territori i 
sostenibilitat, Santiago Vila, sobre les condicions econòmiques de l’equip direc-
tiu de TMB i la despesa generada pel bufet d’advocats extern (Garrigues) que està 
contractat per l’empresa.
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Recordem que la Direcció d’autobusos ha 
reduït el servei en quasi totes les línies, 
eliminant torns, ha eliminat línies sen-
ceres i estar estrenyent els horaris, fets 
aquest que comporten un major grau de 
pressió als conductors i conductores per 
a complir uns horaris que, a vegades, són 
literalment impossibles de complir.

No es sorprenent que, amb aquest pa-
norama de major dificultat per poder 
complir horaris, menys servei al ca-
rrer i per tant més queixes del passat-
ge per haver d’esperar més, el nivell 
de les baixes laborals hagi crescut 
(7,82%), fins al punt que no s’han com-
plert els objectius de l’any passat en 
aquest tema.

Un reflex d’aquesta situació és la carta 
publicada a El Periódico per un passatger 
que es queixava de l’alta velocitat d’un 
conductor d’autobús de TMB. Pocs dies 
després un conductor de l’empresa respo-
nia que la plantilla es trobava en el dilema 
d’anar depresa o ser sancionat per la Di-
recció per no complir amb els horaris. 
Pots veure les dues cartes a: http://ves.
cat/le1n

Així ha sigut, el conductor 
sancionat per la Direcció se 
li retreu a l’expedient san-
cionador que ell és l’únic de 
la línia que va amb retard. 
Qualsevol conductor o con-
ductora d’autobusos de TMB 
sap que la Direcció menteix i 
ho fa conscientment.

Quan una línia no té suficient 
temps de recorregut són molts 
els conductors i conductores 
que van amb retard. Pots lle-
gir l’expedient sancionador a: 
http://ves.cat/le1n

Tot indica que la Direcció continuarà amb 
la seva reducció del servei “amagada” al 
passatge de Barcelona i coaccionant enca-
ra més a la plantilla de conductors i con-
ductores.

El conductor sancionat ha denunciat la 
sanció imposada.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) denunciem aquestes retallades de 
servei i la reducció d’horaris,  pel tensio-
nament que generen als treballadors i 
treballadores, i la política repressiva de la 
Direcció. 

Tots aquests factors acaben empitjorant el 
servei d’autobusos i la salut de la plantilla. 
La Direcció està jugant amb la nostra vida, 
la nostra salud i la seguretat dels nostres 
passatgers i passatgeres com amb la dels 
demés usuaris i usuàries dels carrers de 
Barcelona. 

No li podem permetre.

Fem una crida a la plantilla d’autobusos 
a preparar-se per respondre com cal en la 
propera mobilització.

TMB sanciona a un conductor 
amb 30 dies sense feina i sou per 
anar amb retard 
Malgrat que la Direcció d’autobusos de TMB ensenya a la 
plantilla de conducció, durant la formació, que els horaris 
del servei són orientatius i que s’ha de conduir aplicant el 
Pla de Prevenció d’Accidents (PPA) ha sancionat a un con-
ductor amb una falta molt greu amb 30 dies sense feina i sou 
per anar tard en l’horari.

TMB modifica una 
publicitat perillosa 
als autobusos que 
vam denunciar 
El passat dimecres 21 de 
maig, la Coordinadora 
Obrera Sindical (COS) vam 
denunciar mitjançant una 
carta a la Direcció i infor-
mant als mitjans de comu-
nicació d’una publicitat 
perillosa per qüestions 
de seguretat, instal•lada 
a la porta davantera dels 
autobusos de TMB.

Desafortunadament aques-
ta publicitat (veure a la 
imatge) tapava al conduc-
tor o conductora una part 
de la porta davantera, amb 
el que podia implicar un 
perill al no veure a nens, 
persones amb cadires de 
rodes, cotxets de criatures, 
etc.

Aquesta situació es podia 
donar tant a l’entrada de 
l’autobús, com en el pas de 
vianants o en circulació.

Malgrat que la Direcció 
no es va dignar a contes-
tar-nos, si ho va haver de 
fer als mitjans de comu-
nicació i al dia següent, 
dijous 22, va començar a 
retirar la publicitat que 
havíem assenyalat subs-
tituint-la per una perfo-
rada que permet la visi-

bilitat del conductor 
i conductora. 

Des de la COS valorem 
positivament el can-
vi, encara que alhora 
creiem que de cara 
a futur seria millor 
que la Direcció esta-
blís que en les por-
tes davanteres no es 
pot posar publicitat, 
ja que la visió mai és 
exactament igual sen-
se publicitat que amb 
aquesta, per molt per-
forada que estigui.
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BONILLA 
READMISSIÓ

Judici Dimecres 11 de juny
ATURADA de 8.00 h a 12.00 h

CONCENTRACIÓ 9.30 h al Jutjat n 15 
Ronda Sant Pere 41 <M> Arc de triomf o Urquinaona


