
“No conec quina és la clau de l’èxit. Però si sé que la 
clau del fracàs és intentar complaure a tothom”

Anònim

La Direcció, amb la l’ajuda 
de CGT/PSA, li cobreix les 
vergonyes a CCOO, UGT i SIT
El passat dilluns 17 de juny la Direcció i els sindicats ACAT, CCOO, CGT, PSA, SIT i UGT 
signaven l’acord per que el pagament pels dany i perjudicis en relació al temps de 
l’entrepà que havien denunciat i guanyat als tribunals 672 conductors i conductores 
s’estengués a tota la plantilla de conducció. 

ACTUB es negava a signar cap document d’aquest estil. El 
cost d’aquest acord serà de més de 2 milions d’euros que 
legalment ningú no pot exigir.

Recordem que els sindicalistes de CCOO, UGT i SIT es van 
negar a denunciar en el seu moment els danys i perjudi-
cis i que havien acordat amb la Direcció negar el dret als 
15 minuts de l’entrepà a la plantilla de conductors i con-
ductores.

Sembla mentida que poc més d’un any abans, la Di-
recció aconseguís que tots els sindicats del Comitè 
d’empresa acceptessin defensar en una Assemblea 
de matí i tarda a la cotxera d’Horta que els treballa-
dors i treballadores havíem de perdre el conveni pac-
tat fins 2012 i congelar-nos el sou tres anys. L’any pas-
sat vam perdre de poder adquisitiu un 2,9% d’IPC, 
veurem quan acabem de perdre en els dos anys que 
ens queden.

Sembla mentida, repetim, que sota l’argument de la Di-
recció de manca de pressupost es retallés el sou, les con-
dicions laborals, el servei i l’eliminació de diverses línies 
i, a més, s’incrementes les tarifes al passatge. 

Sembla mentida, sobretot, que els sindicalistes de CCOO, 
UGT i SIT es passessin mes rere mes ficant al cap de la 
plantilla el xantatge de que millor perdre el sou que no un 
Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO).
 
Sembla mentida, per això mateix, que a finals d’any 
molts i moltes haguéssim de realitzar 28 jornades de vaga 

per defensar la paga extra de Nadal. Evidentment, tenint 
en contra als sindicalistes de CCOO, UGT i SIT.

Sembla mentida, a més a més, que l’any passat la CGT/
PSA veiés a la Direcció intentant enviar a la presó al seu 
ex-delegat Saturnino Mercader i acomiadant al seu tam-
bé ex-delegat Andreu de Cabo.

I diem que sembla mentida, sabem com sabem ara, 
que la Direcció no tenia problemes de pressupost 
ni l’any passat, ni aquest, ni el proper. Els “tontos 
útils” de l’empresa miraran només els diners, sen-
se adonar-se que aquest acord és una hipoteca que 
més aviat o més tard haurem de pagar tots els tre-
balladors i treballadores.        continua a la pàgina següent 4 
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Si la Direcció pot permetre’s el luxe de 
gastar-se més de 2 milions d’euros per 
cobrir les vergonyes dels sindicalistes 
de CCOO, UGT i SIT és obvi que les re-
tallades són una decisió ideològica i 
no de necessitats de caixa. Retallen als 
d’abaix per que creuen que no ens de-
fensarem, ja que el discurs oficial de 
que “tots hem d’acceptar haver-nos 
de retallar el sou” ha sigut molt extés 
pels mitjans de comunicació. 

Quan la Direcció veu que han de deixar 
anar els diners per assegurar-se la fide-
litat dels seus sindicalistes no tenen cap 
problema, ni cap vergonya. I lo pitjor és 
que la CGT/PSA per rascar alguns vots a 
les properes eleccions, o això creuen, els 
hi riuen la gràcia.

I en aquest punt ens volem aturar, ja 
que el paper de la CGT/PSA en aquest 
frau ha sigut de vital importància, 
per que és evident que la signatura de 
CCOO, UGT i SIT aquí importava poc, la 
que no podia faltar per que la Direcció 
repartís aquestes prebendes era la dels 
dos sindicats del ja mort Comitè de 
conveni. D’aquesta manera CGT/PSA 
ha preferit col·laborar amb la Direcció 

que no anar junts amb els seus com-
panys d’ACTUB en la denuncia d’un 
acord infame amb tots i totes aquelles 
que sempre hem donat la cara. 

Simbòlicament, el mateix dia que CCOO, 
CGT, PSA, SIT i UGT signaven aquest 
acord amb la Direcció, aquesta informava 
a ACTUB que acomiadava a un afiliat seu 
conductor. Queda clar qui està amb qui.

Més val que la Direcció i els seus sindica-
listes, ara CGT/PSA inclosos, no vinguin 
d’aquí uns mesos un altre cop amb el dis-
curs de la manca de pressupost i de l’ERO 
per que la resposta pot sortir-se de mare. 

Una cosa és que l’any passat la Direc-
ció ens robi la cartera a tota la plan-
tilla per que diu que no hi ha diners 
i una altra és que un any després es 
rigui de nosaltres cremant els diners 
d’aquesta manera. Qui sembra vents 
recull tempestats.

Ara, amb tota la legitimitat del món, tots 
els col·lectius de l’empresa podríem re-
clamar als sindicalistes que han signat 
aquest acord vergonyós que ens retornin 
ja la paga de Nadal que l’any passat ens va 

“robar” la Direcció. Veurem si els sindi-
calistes insisteixen gaire en el retorn im-
mediat de la Paga de Nadal per tothom, 
a veure si ho fan tant com en el tema de 
l’entrepà. Veurem si la Direcció té tanta 
bona voluntat en retornar ja la Paga de 
Nadal com en ajudar a CCOO, UGT i SIT 
en el tema de l’entrepà. Tots i totes sabem 
que no faran absolutament res per que no 
els interessa la justícia, els interessa man-
tenir les seves poltrones i punt. 

Per últim, i veient la nova congelació per 
dos anys més que la Direcció de Metro ha 
signat amb el seu Comitè d’empresa, és 
més que probable que un cop passades les 
eleccions sindicals de març de l’any que 
ve, la Direcció vulgui repetir la jugada de 
Metro al Bus. I per això, segur que tindrà a 
les seves empreses sindicals (CCOO, UGT i 
SIT) disposades a signar una nova conge-
lació. Amb les ganes que tenen ara no és 
gens descartable que la CGT/PSA també 
s’apunti a la “responsabilitat” de signar. 

Des de la Coordinadora Obrera Sindi-
cal (COS) ja els hi diem que ens tindran 
enfront amb tothom que encara reco-
negui el que volen dir les paraules dig-
nitat, coherència i honestedat. 

Recordem que des de l’agost de l’any 2006 
la Comissió Paritària dels diferents conve-
nis hauria d’haver-se posicionat sobre com 
un treballador podia gaudir d’aquest dret. 

Res s’ha fet durant tots aquesta anys a 
la Comissió Paritària amb aquest dret i 
d’aquesta manera la Direcció ha decidit 
unilateralment si col·locava o no el per-
mís no retribuït al treballador que el de-
manava. 

Per aquest motiu, la Direcció ha denegat 
aquest dret en més d’una ocasió i això ha 
acabat comportant algunes vegades san-
cions que si bé no s’han complert si que 
han servit per acumular-se a l’expedient 

del treballador, amb tot el que té per a 
possibles sancions futures.

Després de dues denuncies de la COS a 
la Inspecció de treball en relació a aquest 
tema, l’Inspector afirmava en una de les se-
ves resolucions: “L’Inspector que subscriu que 
suposa el fet que no estiguin clares les regles 
que s’han de tenir en compte per a la sol·licitud 
de els permisos no retribuïts. El fet de no haver 
termini de sol·licitud suposa una limitació in-
salvable i el fet que queda sempre el treballador 
a expenses de l’empresa li digui de manera uni-
lateral i sense capacitat per defensar-se si exis-
teix que l’empresa li digui de manera unilateral 
i sense capacitat per defensar-se si existeixen o 
no necessitats del servei. I a més es tracta de un 

permís no retribuït. Encara que el funcionari 
que subscriu considera que almenys s’haurien 
justificar d’ alguna manera quines són aques-
tes necessitats del servei que no evidencien en 
les respostes negatives, no pot entrar en el fons 
de l’assumpte, ja que la elucidació de la correc-
ta interpretació de la norma és competència 
exclusiva de la Jurisdicció Social.”

Dit i fet, la COS hem denunciat als Tri-
bunals i ara esperem que, primer, el sin-
dicats de la Comissió Paritària (ACAT, 
ACTUB, CCOO, CGT, PSA, SIT i UGT) es 
posicionin i, segon, de no fer-ho sigui el 
Jutge qui decideixi les regles exactes per 
poder exercir aquest dret sense la possibi-
litat de que la Direcció sancioni a ningú. 

La COS denuncia la manca de concreció per 
exercir el dret als permisos no retribuïts
Aquest mes la Coordinadora Obrera Sindical, a través del company
Miguel, hem denunciat la situació de indefensió dels treballadors i 
treballadores per poder exercir el dret als permisos no retribuïts.
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A més a més, la Direcció també ha sigut denunciada per la 
manca d’il·luminació necessària i per les males condicions 
ambientals de la zona de treball en las que ha sigut assignat.

Recordem que Andreu de Cabo va ser acomiadat com a represa-
lia sindical i que la Direcció l’ha hagut de readmetre per sentèn-
cia judicial, però que ni l’ha incorporat en el seu lloc habitual de 
treball (cotxera pablo díez), ni en les seves tasques laborals que 
tenia anteriorment.

La Direcció ha recorregut la sentencia declarant l’acomiadament 
nul i no li ha retornat el salari debengat durant el temps que va 
està al carrer acomiadat.

Tot això pot indicar que la Direcció continua amb la seva 
política de desgast personal i assetjament contra aquest 
treballador. De continuar amb aquesta dinàmica, la pre-
sentació de noves denuncies no serà d’estranyar.

Bescanvi 
Sindical i la 
COS denuncien 
a Inspecció de 
Treball les 
condicions en 
que la Direcció 
fa treballar al 
company 
Andreu de Cabo
El passat dijous 16 de maig, 
Bescanvi Sindical i la Coordinadora 
Obrera Sindical van presentar una 
denuncia a Inspecció de Treball per 
les condicions de manca d’ordre, 
neteja i manteniment en que la 
Direcció fa treballar al company 
readmès per acomiadament nul 
Andreu de Cabo.
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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.scur.cat/76DDY4

Joaquim Forn (CiU) 
President de TMB

Dídac Pestaña (PSC) 
Vicepresident de TMB

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
portarà al Parlament la petició de dimissió 
de Joaquim Forn i Dídac Pestanya


