
“I a l’atzar agraeixo tres dons: Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel” 

Maria Mercè Marçal

Contractació, ajustament directiu i 
recuperació del poder adquisitiu
El passat 25 de febrer es va reunir la Mesa negociadora de conveni 
col·lectiu. Tot indica que la Direcció vol enllestir lo abans possible un 
acord amb la majoria sindical.
La plantilla d’autobusos de TMB ens trobem en 
el moment en que es negocien les nostres condi-
cions laborals i salarials pels anys vinents.

Com ha succeït sempre en el passat la Direcció 
utilitzarà l’argument del dèficit pressuposta-
ri, el futur de l’empresa i la necessitat de la 
“responsabilitat sindical” per tornar a inten-
tar imposar un conveni col·lectiu el més favo-
rable pels interessos del President de TMB. 

Evidentment, la Direc-
ció sap que pot comptar 
amb la complicitat dels 
sindicalistes de CCOO, 
UGT i SIT per tirar enda-
vant els seus propòsits.  
De fet, la “seva” propos-
ta de conveni col·lectiu 
sembla redactada per la 
pròpia Direcció.

Malgrat aquest pano-
rama, la situació és 
més complexa del que 
pot semblar a primera 
vista. 

En primer lloc, no hem d’oblidar que hi ha elec-
cions municipals al maig d’aquest any i això im-
plica que Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, i el 
seu home a TMB, Joaquim Forn, voldran arribar a 
un acord de conveni lo abans possible per evitar 
possibles protestes durant la campanya electoral.  

Sobretot tenint en compte que CiU no té la majo-
ria assegurada a l’Ajuntament i, per tant, necessita 

evitar nous mal de caps abans de les eleccions.

Al seu torn, això significa que difícilment la plan-
tilla acceptarà un conveni en referèndum que no 
signifiqui un augment salarial considerable lligat 
a l’IPC i no al PIB com plantegen els sindicalistes 
de la Direcció.
Un tema a part serà veure si CCOO, UGT i el SIT es 
tornen a saltar el resultat d’un referèndum tal com 
van fer a l’any 2005.

Per tant, si la Direcció 
vol aconseguir un nou 
conveni abans de fi-
nals de maig haurà de 
posar sobre la taula 
molt més del que de-
manen a la seva pla-
taforma de conveni la 
majoria sindical.

En segon lloc, si final-
ment la Direcció no està 
disposada a plantejar 
un conveni que conven-
ci a la plantilla des de 
la Coordinadora Obrera 
Sindical (COS) tenim clar 

que s’ha de fer i com per arrancar un conveni que 
acabi amb els anys d’austeritat que portem patint.

A diferència de les propostes de plataforma 
de conveni que s’han presentat fins el mo-
ment per diferents sindicats, des de la COS 
plantegem unes demandes bàsiques centra-
des en tres eixos:
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Recuperació del servei significa contractació:

Des de l’any 2007 es ve retallant i/o eliminant el servei 
d’autobusos. 

A l’any 2012 a part de la reducció del servei es van fini-
quitar vàries línies i quasi tot el servei de Bus de Barri 
en diumenges i festius. Des de llavors hem anat perdent 
més i més serveis.

A part, TMB mai ha plantejat recuperar el Nit Bus i les 
línies del Bus de Nou Barris.

Tot això ha comportat que els treballadors i treballa-
dores que tenen menys antiguitat porten anys atrapats 
sense millorar en res els seus serveis, vacances, etc.

CiU i PSC van pactar a finals de l’any passat, per motius 
purament electoralistes, un creixement dels serveis 
d’autobusos de TMB, fent inservible l’escollida general 
i mostrant que la retallada realitzada anteriorment no-
més es realitza per voluntat política.

Per tant, en aquest conveni la COS proposem que 
s’ha de recuperar tot el servei eliminat o retallat 
des de 2007 i això implica que en dos anys s’hauria 
de contractar 400 nous treballadors i treballado-
res.

Aquesta demanda afavoreix tant a usuaris i usuàries 
com a la pròpia plantilla d’autobusos, així com trauria 
de l’atur a centenars de persones.

Ajustament directiu:

El principal culpable del dèficit pressupostari a l’interior 
de l’empresa és l’equip directiu. Tant els seus sous com 
les seves condicions econòmiques continuen sent opa-
ques per a la plantilla i per la població de Barcelona. 

A tot això s’han de sumar totes les despeses innecesàries 
que han dut a terme (cotxes oficials, places de pàrquing, 
etc).

Malgrat la ineficaç gestió de l’empresa, cap directiu ha 
sigut remogut del seu lloc, tot al contrari, han anat as-
cendint en la cadena de comandament.

Un equip directiu que implica un 8% del total de la plan-
tilla de Bus i Metro és quelcom insostenible. 

Per aquest motiu, en aquest conveni la COS propo-
sem l’eliminació d’un centenar d’alts càrrecs de la 
Direcció (Directors, Caps, Responsables, etc), així 
com el traspàs del personal de Metro a nòmina de 
Bus a Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona 
(FMB).

La resta de personal fora de conveni ha de pas-
sar a dintre de conveni per d’aquesta manera te-
nir en taules salarials les seves remuneracions.  
Totes les despeses de dietes i privilegis seran eli-
minats.

Aquesta demanda afavoreix a l’economia de l’empresa, 
ja que redueix el cost econòmic de la part millor remu-
nerada alhora que elimina una Direcció sobredimensio-
nada.   

Recuperació del poder adquisitiu de la plantilla:

La crisi anunciada des de 2008 ha comportat una reta-
llada i privatització global (ensenyament, sanitat, etc.) 
que ha encarit la vida dels i les treballadores.

En els últims anys, i per culpa de la congelació sa-
larial signada per ACAT, ACTUB, CCOO, CGT, SIT i 
UGT en el darrer conveni (2012-2014), la plantilla 
d’autobusos hem perdut un 2,2% de poder adquisi-
tiu en les nostres nòmines.

En aquest sentit, la COS proposem revertir aquesta 
situació amb un increment anual de l’IPC + 3% pel 
primer any i d’un IPC + 1,5% pel segon.

Aquesta demanda posaria les coses al seu lloc i recom-
pensaria la situació patida per la plantilla d’autobusos 
de TMB.

Un cop exposats els tres eixos i les tres propostes 
concretes que componen la plataforma de conveni 
de la COS exposem la via per aconseguir-les.

Sabent, com sabem, que en aquesta empresa els 13 caps 
de setmana, els dos dies, etc s’han aconseguit quan la 
plantilla s’ha mobilitzat, la COS hem proposat a ACTUB, 
Bescanvi Sindical, CGT i CNT reunir-nos per tractar de 
recompondre la resistència als plans que tenen la Direc-
ció i els seus sindicalistes pel vinent conveni.

A l’espera d’una data per poder reunir-se, aquí avancem 
a la plantilla quines mesures de pressió pel conveni 
veiem com a prioritàries.

Des de la COS proposarem realitzar una Assemblea 
General on poder percebre quines són les ganes 
que tenim els treballadors i treballadores per acon-
seguir un bon conveni.

Creiem que si totes les forces sindicals abans menciona-
des ens hi impliquem i la plantilla torna a confiar amb 
l’assemblearisme, que tan bons resultats ens va donar 
en el passat, podem donar-li la volta a l’ambient de de-
rrotisme i pessimisme que s’ha viscut en els darreres 
anys a l’empresa.

Havent après de les aturades de 2 hores en tres 
torns que van aconseguir el retorn de la paga extra 
de nadal de 2012, tenim clar que només l’amenaça 
de convocar aturades d’aquest tipus durant les 
dues setmanes de maig que hi ha campanya elec-
toral, Xavier Trias i Joaquim Forn començaran a 
preocupar-ser per buscar una sortida negociada.

Com sempre, tot depèn de la voluntat i determinació de la 
plantilla. Si volem un bon conveni, ens toca moure’ns. A no-
saltres, els i les de la COS ja sabeu que ens hi trobareu segur.
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La Direcció fa arribar a la plantilla la 
seva plataforma de conveni mitjançant 
CCOO, UGT i SIT  

Concretant:

-Tenim la vigència del Conveni entre dos i quatre anys…
Donar aquesta amplitud és un xec en blanc a la Direcció, 
sobretot quan no sabem amb quin acord econòmic es 
conformen CCOO, UGT i SIT.

-En les condicions econòmiques introdueixen el PIB 
com a indicador econòmic de creixement, tal com 
vol la Patronal en la negociació col•lectiva que estan 
duent a terme aquesta i CCOO i UGT. Mirar gràfic.

Recordem que el PIB és una harmonització de les dades 
que interessen als estats perquè els 
surtin indicadors positius, però que 
deixen d’incloure uns altres que si 
entrarien en temes d’IPC, per exem-
ple, els combustibles…

Malgrat que les previsions del PIB 
per aquest any i els següents són 
properes al 3%, la Patronal valora i 
ofereix augments del 0,9% pel 2015 
i l’1,3 pel 2016. La diferència és no-
table…

De moment, demanen la revisió a 
l’alça i la consolidació en taules. 
Cosa evident després que signes-
sin congelar-nos el sou. També 
s’apunten al carro de la paga d’objectius sense concretar 
en res. I deixen obert el tema dels plusos variables també 
sense concretar com i perquè. Tot molt de fiar.

-La reducció de jornada de vuit hores dependrà de la 
durada del conveni, vuit hores en quatre anys, per 
exemple, se’ns poden fer eternes…

-Tornen a demanar ambiguament coses que ja haurien 
d’estar arreglades en el conveni passat, signat també 
per CCOO, UGT i SIT, com les escollides per col•lectius 
de conveni, la formació contínua, els calendaris laborals 
d’auxiliars de pati, adequació de material mòbil als ponts, 
la jornada continuada dels Euros (a veure quant ens costa 
als col•lectius de conveni, perquè ells trien el conveni de 
metro o bus segons els seus interessos), etc.

Resulta paradoxal, que vulguin reestructurar la 
VPT augmentant els nivells i categories. S’obliden 
d’explicar en quin sentit la volen reestructurar i per 
a quins interessos. Això sí, demanen ordinadors. I si 

cau, cau.

-També abusen del cinisme en demanar que es facili-
tin contractes a jornada completa i estable. No diuen 
res dels models de descans. Serà com ara, que estan 
signant-li (facilitant-li) els contractes temporals a 
caps de setmana?

-Quant a la formació dual, no es voldrà beneficiar algú de 
la formació? Als andalusos els sona el tema.

-Ja han decidit que el Pla de pensions sigui un comple-
ment a la jubilació, com tracten de fomentar tots els 

lobbies econòmics mundials. Cal 
carregar-se les pensions públiques i 
hem de ser còmplices d’això venen 
a dir…

-I per finalitzar arriben els temes 
de les condicions socials que po-
den considerar-se com la carta als 
reis, augmentar algun permís re-
tribuït, tema pases sense mencio-
nar RENFE evidentment, préstec 
d’habitatge, reformes, FAS.

La famosa comissió de multes 
que porta més de deu anys do-
nant voltes i que mai es consti-
tueix.

-Fomentar les accions preventives en Seguretat i Sa-
lut. S’adonen ara? La llei és del 95. Què han fet tots 
aquests anys?

-A l’apartat altres disposicions es recullen aspectes que es 
porten demanant fa vint anys, i encara estem aquí. Com 
a novetat està la integració dels fora de conveni a estar 
dintre d’ell. Hauria de ser una obligació i no voluntarie-
tat. D’aquesta manera s’acabaria l’opacitat en els sous i les 
condicions dels fora de conveni. A més, així podrien tenir 
la consciència tranquil•la quan votin en unes eleccions 
sindicals.

En definitiva, peticions molt poc concretades, ambi-
gües, obertes a dobles i triples lectures, amb futures 
noves negociacions i amb molt poc cost per a la Di-
recció.

Una plataforma de Conveni perfecta per a la Direc-
ció. Un desastre per a la plantilla.

La plataforma de Conveni 2015 presentada per CCOO, UGT i SIT és tan ambigua 
i amb tan poca concreció que la Direcció la pot signar tranquil•lament. Deixa un 
percentatge molt elevat de propostes a futures “negociacions”.
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