
“Sempre que hi ha un privilegi és contra algú” 
Manuel de Pedrolo

Una oportunitat perduda i 
una nova oportunitat
El passat 25 de febrer va començar a reunir-se la Mesa negociadora de 
conveni col·lectiu. Des d’aquell moment la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) vam fer una crida a organitzar-nos per a pressionar a la Direcció. 

Sobretot enteníem que donat que CCOO, SIT i 
UGT tenen la majoria per signar conveni, qualse-
vol possibilitat de defensar les condicions laborals 
i recuperar tot el retallat en aquests últims anys 
(servei i condicions econòmiques i de feina) pas-
sava, com sempre ha pas-
sat, per una plantilla dispo-
sada a mobilitzar-se.

Alhora, la situació política a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
amb un Xavier Trias (CiU) 
amb possibilitats de man-
tenir o perdre l’Alcaldia, 
feia que les setmanes ante-
riors de les eleccions tinguessin una importància 
cabdal per comprovar fins a quin punt la Direcció 
estava disposada a posar quelcom sobre la taula.

Els nostres intents de convocar, conjunta-
ment amb ACTUB i CGT, una Assemblea de 
treballadors i treballadores no van quallar i 
les possibilitats d’organitzar actes de protes-
ta pel conveni durant la campanya electoral 
van desaparèixer.

No va ser el cas dels empleats de Parcs i Jardins i 
molt menys dels empleats de les subcontrates de 
Movistar (Telefònica) que han estat mobilitzant-
se de manera pública i constant per defensar el 
seu conveni els primers i per tenir unes condi-
cions laborals dignes ele segons.

Amb aquesta situació de calma per part de la plan-
tilla d’autobusos de TMB la Direcció i el mateix 
Ajuntament de CiU han passat aquests mesos sen-

se realitzar cap proposta de conveni col·lectiu i a 
l’espera del que succeïa a les eleccions municipals.

En aquest sentit, podem afirmar que com a treba-
lladors i treballadores hem perdut una bona opor-

tunitat per lluitar per un 
bon conveni, mantenint-
nos a l’expectativa dels es-
deveniments.

El resultat de les eleccions 
a l’Ajuntament de Barcelo-
na del passat diumenge 24 
de maig fa un gir a la situa-
ció i obre una nova oportu-

nitat per aconseguir un bon conveni.

La derrota de Xavier Trias pot implicar que 
Barcelona en comú, a part de portar aire fresc 
a la companyia, hauria d’estar atent a les ex-
pectatives de recuperació de les condicions 
laborals i salarials de la plantilla d’autobusos 
de TMB.

A l’expectativa de quins moviments hi ha entre 
l’equip directiu de l’empresa i quina proposta 
de conveni pensen realitzar des de la COS tenim 
clar que la millor garantia per exigir que la nova 
Alcaldessa compleix amb les expectatives crea-
des serà el control que la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) realitzarà amb la seva entrada a 
l’Ajuntament.

No hem d’oblidar que un dels regidors de la CUP és 
company de la COS i, per tant, tindrem informació 
de primera mà.
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Donada aquesta nova situació a l’Ajuntament, des de la 
COS ja advertim a la Direcció que per poder continuar 
amb la negociació de conveni el primer que ha de fer és 
aturar immediatament l’acomiadament de treballadors 
que tenen tot el dret a un lloc alternatiu i, en canvi, es-
tan sent acomiadats.

Pots llegir més sobre aquest tema a la pàgina següent. Si 
us plau, fes córrer la informació d’aquest tema tan im-
portant. Gràcies.

Convoquem a tothom el dimarts 26 de Maig a les 9:30h 
al local on es reuneix la Mesa negociadora del conveni 
col·lectiu: Poliesportiu Municipal Gornal, C/ Can Tries 
s/n. (L’Hospitalet de Llobregat) per exposar a tot el Co-

mitè d’empresa i a la Direcció que no es pot permetre la 
política d’acomiadar a treballadors malalts.

Per últim tornem a fer una crida a ACTUB i CGT a reunir-
nos per organitzar una Assemblea General on plantejar 
les nostres demandes de conveni conjuntament, trans-
metre-les al nou Ajuntament i preparar-nos pel que vin-
gui.

Mai ens han regalat res, no serà el cas ara tampoc. 

Només organitzats com a treballadors i treballado-
res i disposats a donar la cara aconseguirem un bon 
conveni.
No desaprofitem aquesta nova oportunitat.

Per la rellevància de la vaga i per coneixement general 
us informem del que sol·liciten els treballadors/es de les 
Contrates de Movistar. 

A la imatge el número de compte corrent per fer ingres-
sos econòmics solidaris.

Després de gairebé dos mesos de vaga indefinida, les assem-
blees provincials de treballadors/as de contractes, subcontrac-
tes i autònoms que treballem per Telefónica-Movistar fem pú-
blica la següent proposta, 
amb la finalitat d'avançar 
en la resolució del con-
flicte.

En honor de l'entesa 
entre ambdues parts 
en conflicte i al restabli-
ment de la normalitat en 
la prestació del servei als 
clients i ciutadania en ge-
neral, estaríem en dispo-
sició de suspendre tem-
poralment fins al dia 1 de 
setembre de 2015 la vaga 
indefinida, si Telefónica i 
les Contrates acceptessin 
els següents punts que 
proposem:

1.-Retirada de l'actual contracte de Bucle. Establiment 
d'un nou contracte mercantil entre Telefónica i les em-
preses contractistes que garanteixi uns sous dignes, una 
jornada de 40 hores setmanals i poder descansar dos 
dies a la setmana.

2.-Obertura d'una taula de negociació estatal on les as-
semblees de treballadors/es en vaga estiguin represen-
tades per persones triades per aquestes. En aquesta tau-
la, presentaríem la resta de reivindicacions plantejades 

per la Vaga, fixant com a punt de partida per a aquesta 
negociació l'acord subscrit per CCOO i UGT i les empre-
ses de Contrates i tenint en compte que aquest acord no 
soluciona la problemàtica existent.

3.-Garantia de no repressió i no substitució dels treballa-
dors en Vaga.

Esperem que es concreti una resposta al nostre oferiment al 
més aviat possible, tenint en compte del drama humà que su-

posen tants dies de vaga, 
del perjudici econòmic 
per a les empreses i de la 
repercussió en el servei 
prestat a la societat. 

En aquest sentit, ente-
nem que el 31 de maig 
és una data més que 
raonable per rebre una 
resposta a aquest es-
crit públic. Mantenim 
fins a aquesta data, 
llavors, el nostre oferi-
ment de suspensió de 
la vaga.

Entendrem que, si no 
tenim resposta fins a 
aquesta data, la nul·la 

voluntat negociadora de Telefónica i les Contractes que-
darà patent davant tota la ciutadania i es revelarà com a 
única responsable del conflicte i les seves conseqüèn-
cies.

Coordinadora Estatal de les Assemblees de Treballa-
dors/es de Contrates, Subcontrates i Autònoms de Mo-
vistar en vaga.

http://teleafonica.blogspot.com.es/

Els treballadors/es de les Contrates de 
Movistar necessiten la teva ajuda 
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La Direcció de Busos de TMB acomiada 
als treballadors malalts 

La Direcció està aplicant l’article 52 a) de l’Estatut 
dels Treballadors per a acomiadar a un empleat o 
empleada per una ineptitud sobrevinguda relati-
va a la pèrdua de capacitats en relació a la salut. 

Això implica que qualsevol de vosaltres pugui ser 
acomiadat si el servei mèdic de l’empresa valora que 
no ets apte per al treball que ocupes per una lesió o 
malaltia que tinguis. 

Un d’aquests treballadors és Vicente Curto al que vo-
len acomiadar oferint-li 20 dies d’indemnització per 
any després que el servei mèdic de l’empresa li reco-
negui una malaltia neuronal i que li incapacita per a 
conduir. 

El cas del company demostra la crueltat amb que la Di-
recció desprotegeix als seus treballadors aprofitant-se 
de la seva malaltia per a acomiadar-lo per una misera-
ble indemnització després de dur 14 anys com treba-
llador en l’empresa amb un expedient exemplar. 

És més, el criden per a oferir-li l’acomiadament 
com una mica beneficiós per a ell. Utilitzen la 
debilitat que un passa en aquests moments que 
saps que la teva vida canvia amb una malaltia 
sobrevinguda que t’incapacita per a la teva vida 
quotidiana per a deixar-te sense ocupació amb 
l’argument que això beneficiarà una possible tra-
mitació d’invalidesa. 

La realitat és molt diferent. La Direcció el que fa 
és desentendre’s d’un problema i tractar-te com 
un recanvi al que força fins a trencar-lo i una ve-
gada defectuós el llença. 

El conveni col•lectiu té un avantatge sobre la norma 
que aplica la Direcció per a l’acomiadament. En el nos-
tre cas i així es venia aplicant, tenim dret a l’adaptació 
del lloc de treball en cas d’incapacitat. 

Aquesta opció seria la que hauria d’haver optat 
l’empresa en el cas del company Vicente, és més, sa-
bent que està a l’espera d’una resolució de l’ICAM 
tampoc li suposaria cap problema de reestructuració. 

Recordar que això et pot passar a tu. Ningú es sal-
va d’aquesta manera d’acomiadament low cost. 

Conforme duguis anys a l’empresa és fàcil que pateixis 
diverses patologies derivades del nostre treball,  pro-
blemes d’esquena, pròstata, etc. o que un dia practi-
cant esport tingui una lesió de lligament o qualsevol 
altra patologia que el servei mèdic decideixi que no 

ets apte per al teu treball i  automàticament et cridin 
de personal per a comunicar-te que ja no formes part 
de la plantilla de TMB, això sí “pel teu bé”. 

La solució a aquest problema és senzilla. 
L’empresa es val d’una millora que tenim en con-
veni, que diu: en cas d’invalidesa reconeguda tens 
dret a un lloc alternatiu adaptat a la teva nova si-
tuació, per a aplicar de forma traïdora que si la in-
validesa la reconeix el servei mèdic de l’empresa 
no tingui dret a aquest lloc i et puguin acomiadar. 

Converteixen un article del conveni que millora la 
norma de l’Estatut dels Treballadors en detriment 
pel treballador, cosa que manca de sentit però que la 
Direcció ha decidit aplicar per a desfer-se de treballa-
dors de forma barata i en silenci sense que la plantilla 
s’assabenti. 

Si no és pel cas de Vicente això no s’hagués sabut. Ja 
han hagut diversos treballadors que han estat liqui-
dats d’aquesta manera. 

La solució és blindar l’article reconeixent el lloc 
alternatiu, també, sí el servei mèdic de l’empresa 
reconeix que no ets apte per al teu lloc de treball 
per una malaltia sobrevinguda.

Ara toca lluitar i segurament mobilitzar-te. 

Dependrà de nosaltres que això s’aconsegueixi. 

Dependrà de de nosaltres que readmetin al company 
Vicente Curto i el readaptin a un altre lloc de treball, 
dependrà de nosaltres que es reconegui en conve-
ni aquest dret esmentat com s’ha dit anteriorment 
i dependrà de tu, si de tu, que no torni a passar que 
s’aprofitin d’un estat de debilitat d’un treballador per 
a acomiadar-lo ja que si no lluites, no et mobilitzes i 
no t’impliques en aquesta causa, la teva causa,  pots 
ser el pròxim que amb el pas del temps et vegis en 
aquesta situació. 

Dimarts 26 de Maig plantejarem a la Taula de 
negociació i a la resta del Comitè d’empresa que 
no es pot seguir negociant el conveni fins que 
l’empresa no deixi d’actuar d’aquesta manera, 
posant entre l’espasa i la paret als treballadors 
malalts que no poden treballar en el seu anterior 
lloc de treball però que tenen tot el dret a tenir un 
lloc alternatiu. 

No podem deixar que la Direcció ens tracti 
d’aquesta manera!

Aquest comunicat és de caràcter molt greu ja que afecta a la totalitat de la planti-
lla pertanyent a qualsevol dels col•lectius de l’empresa.
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