
“El millor que poden fer els homes és deixar de ser uns ignorants, 
d’enganyar-se a si mateixos i intentar deixar de sabotejar-se”

W.G. Summer

Un estiu amarg per Bonilla
Aquest serà un estiu llarg i amarg per un company de feina. Al igual que l’any passat ho 
va ser per Andreu de Cabo.

Tots i totes sabem que Bonilla ha estat acomiadat per la 
Direcció obviant la presumpció d’innocència i la legítima 
defensa enfront d’una agressió a l’autobús.

Durant aquestes setmanes tothom als autobusos 
parlàvem de que el que li ha passat a ell li pot passar 
a qualsevol de nosaltres. Casualitats de la vida, un 
cas similar va quedar enregistrat el passat dilluns 22 
de juliol quan un taxista va gravar com un home amb 
una criatura al braç colpejava en varies ocasions el vi-
dre de la finestra del conductor d’un Bus Turístic. 

Pots veure el vídeo aquí: http://scur.cat/E23YGY

Què hagués passat si el vidre s’hagués trencat i hagués col-
pejat al conductor? o si hagués entrat a l’autobús amb la 
mateixa intenció? El conductor no té dret a defensar-se?

Queda clar que anar amb una criatura no invalida la possi-
bilitat de que algú colpegi a un company o companya, tal i 
com li va succeir a Bonilla.

La Direcció oblida quan li interessa la feina que realitzem 
cada dia els conductors i conductores i les diferents pro-
blemàtiques que ens trobem al realitzar un treball de cara 
al públic.

De fet, una de les queixes més habituals que re-
bem la plantilla de conducció té a veure amb la 
manca d’autobusos al carrer, els horaris de pas, 
l’aglomeració de passatge conseqüent o l’alt preu del 
bitllet. Aquesta situació de manca i eliminació de ser-
vei d’autobusos i de pujades tarifaries, generada per 
la Direcció de TMB i l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, genera tensió que es descarrega contra el conduc-
tor o conductora.

Aquesta situació conflictiva també és oblidada per la Di-
recció i, per aquest motiu, des de la Coordinadora Obrera 
Sindical (COS) hem realitzat les targetes informatives pel 
passatge que pots trobar a la contraportada. D’aquesta 
manera quan el passatge vingui amb queixes d’aquest 
estil pots entregar una d’aquestes targetes, que sàpiguen 
qui és el culpable i que truquin a l’empresa per fer-li saber 
el seu malestar.  

Un Comitè d’empresa sense paraula
Com tota la plantilla sap, el passat dijous 11 de juliol el Co-
mitè d’empresa va convocar una aturada de 5 hores i una 
Assemblea General a Cotxeres de Sants. Allà es va posar a 
votació la única proposta que va realitzar el propi Comitè 
d’empresa, que era realitzar aturades del 22 al 26 de juliol.   
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Pots veure el vídeo aquí: http://scur.
cat/4DH65G

Amb mala fe i traïdoria el divendres 
19 de juliol, just abans de començar 
les aturades votades per l’Assemblea 
General, vuit sindicalistes del Co-
mitè d’empresa van decidir que no 
s’anaven a realitzar les citades atura-
des en suport de Bonilla i que havien 
de servir per pressionar a la Direcció a 
readmetre’l. Aquestes aturades hau-
rien tingut, sens dubte, el mateix se-
guiment majoritari que l’aturada del 
passat 11 de juliol.

L’argument del Comitè d’empresa per des-
convocar les aturades era mostrar bona 
voluntat a la Direcció ja que hi havia una 
reunió el dimarts 23 i un CEMAC (conci-
liació obligatòria abans d’un judici labo-
ral) el dijous 25 de juliol. 

Com que no s’han 
realitzat les atu-
rades convoca-
des pel Comitè 
d’empresa la Di-
recció sense cap 
pressió només li 
ha ofert a Bonilla 
una indemnitza-
ció econòmica  per 
l’acomiadament. 
Bonilla l’ha rebu-
tjat per que vol 
tornar al seu lloc 
de treball.

Malgrat que la majoria del Comitè 
d’empresa (CCOO, CGT, PSA, UGT i 
SIT, abans Tridente, ara Pentàgon) 
parlava de mostrar bona voluntat el 
que en realitat amaguen és que la Di-
recció els hi ha fet tornar el favor de 
pagar l’entrepà a tots i totes les que no 
l’havien denunciat. L’Ajuntament de 
Barcelona i TMB no volien de cap de 
les maneres 5 dies d’aturades durant el 
Campionat Mundial de Natació. 

Des del principi la majoria del Comitè 
d’empresa no tenia cap intenció de rea-
litzar els 5 dies d’aturades, per molt que 
fos la seva proposta i es votés en As-
semblea General. Prova d’això és que 
no van treure cap fulla informant de les 
aturades durant els dies anteriors.

Pel seu costat, ACTUB es va doblegar al 
xantatge del Pentàgon. 

Ja ho vam dir mesos enrere, la Direcció 
inverteix en els seus sindicalistes per que 
aquests desmobilitzin a la plantilla, tal 
i com han fet en aquesta ocasió, deixant 
tirat tot l’estiu a Bonilla i saltant se la vota-
ció d’una Assemblea General. 

Des de la COS vam intentar continuar 
amb les aturades del 22 al 26 de juliol deci-
dides per l’Assemblea General però, amb 
tristesa, vam veure que la resignació de la 
plantilla i l’acceptació passiva de la traïció 
del Comitè d’empresa va poder més que el 
companyarisme. 

No abaixem el cap ni abracem el derrotis-
me, als companys i companyes de l’ACTUB 
els hi diem que en el moment en que es 
decideixin a mobilitzar ens trobaran al seu 
costat, sigui amb qui sigui.

Veurem que 
succeirà el 12 de 
setembre quan, 
segons el Comitè 
d’empresa, es tor-
narà a convocar 
una aturada amb 
Assemblea General 
per lluitar contra 
l’acomiadament 
de Bonilla.

No pensem per-
metre que els 

sindicalistes de la Direcció, que ja es 
van carregar el referèndum (conve-
ni de les dues urnes), ara es carreguin 
l’Assemblea General. 

No pensem permetre tampoc que vuit 
sindicalistes del rebaix decideixen 
pels 4000 treballadors i treballadores 
d’aquesta empresa que anem al nostre 
lloc de treball. 

Per últim, volem agrair especialment 
a tots aquells companys i companyes 
que van secundar l’aturada del 22 de ju-
liol. Us ho agraïm molt, moltíssim, de 
tot cor.

Això no s’ha acabat. Això s’acabarà 
quan Bonilla torni a estar treballant 
amb nosaltres.

De resultes d’aquest xoc la Direcció va san-
cionar al mecànic amb 2 dies de sanció de 
feina i sou. El passat 27 de juny es va pro-
duir el judici per denuncia del mecànic 
contra aquesta sanció.

Finalment, el Jutge del jutjat de lo social 
nº20 ha sentenciat que la Direcció ha actuat 
amb temeritat i mala fe a l’imposar aquesta 
sanció, l’anul·la i fa pagar a Transports de 
Barcelona (TB) les costes de l’advocada del 
mecànic (400€) i una sanció pecuniària 
(400€). Apart de la minuta que li cobri el 
bufet Garrigues a TB pels serveis prestats. 

Pots llegir la sentència aquí: 
http://scur.cat/4A253H

Des de la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) felicitem al company exdelegat i afi-
liat de CGT per portar als tribunals aques-
ta sanció i mostrem la nostra repulsa a la 
política sancionadora de la Direcció, que 
és dedica a sancionar a tort i a dret als tre-
balladors i treballadores més combatius 
per intentar acoquinar-los i enfonsar-los 
econòmicament.

El jutjat social 
nº20 sentencia 
que la Direcció 
sanciona a un 
treballador amb 
temeritat i 
mala fe
El 8 de juliol de 2012 el 
mecànic de la cotxera Pablo 
Díez, Javier Medina, estava 
fent una maniobra amb un 
autobús articulat quan va 
topar accidentalment amb la 
barrera d’accés de la cotxera. 
Aquesta maniobra que era 
ordenada per la Direcció es 
realitzava de manera 
irregular ja que invadia el 
voral de la calçada de la Gran 
Via en sentit contrari.

SIT

TMB

PSA

CCOO UGT

CGT
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A poc a poc la campanya engegada per 
la Coordinadora Obrera Sindical (COS) a 
autobusos de TMB va arribant a més àm-
bits i va destapant la nefasta gestió de la 
Direcció d’aquesta empresa, el seu mal 
ús dels diners públics, les il·legalitats i 
rregularitats que comet i la repressió sin-
dical que utilitza per intentar acallar els 
treballadors i treballadores més comba-
tius en la defensa dels drets col·lectius de 
la plantilla.

Pots veure el vídeo a: 
http://scur.cat/5N2DZ2

Tots i totes les treballadores de les cotxeres 
de Zona Franca i Guantánamo saben per-
fectament que en aquestes dues cotxeres 
s’olora un fort mal olor de caràcter biològic 
i metàl·lic. Tot indica que aquestes olors 
vénen de diferents empreses que estan al 
voltant de les cotxeres.

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) va 
denunciar a Inspecció de treball aquesta si-
tuació sol·licitant que es realitzes un estu-

di de l’aire no fos el cas que, a part del mal 
olor, hi hagués algun tipus de toxicitat.

Després de reunir-nos amb l’Inspector de 
treball i la Direcció, aquest li ha donat 3 
mesos per a que es realitzi aquest estudi.

Aquí pots veure l’informe de l’Inspector 
de treball: http://scur.cat/H00A9CUs 
Informarem dels resultats d’aquest estudi 
de l’aire.

Això és una altra garrotada que sofreix la 
Direcció de TMB que ja porta malgastats 
més de 25.000€ en intentar acomiadar-
me com a represàlia sindical.

Em comenta la meva advocada que mai 
havia rebut amb tanta celeritat una reso-
lució del TSJC, així de ràpida va ser la re-
solució del Jutjat social Nº 20 de Barcelona 
que també van observar les males mane-
res en l’actuació de la Direcció de TMB.

En aquesta sentència el TSJC torna a 
deixar molt clar que “la realitat pro-
vada és molt diferent a l’informe de 
l’empresa”, l’empresa manca a la veritat 
en intentar presentar una realitat falsa.

Queda provat que l’informe elaborat 
pel Centre de Seguretat i Salut Laboral 
de Barcelona deixa en evidència que va 
ser la Prefectura del departament de 
Telecomunicacions de TMB, amb la 
seva actitud passiva i de desídia, que 
van crear i van fomentar el malestar 
instaurat en la secció.

El TSJC torna a reconèixer la meva actitud 
reivindicativa com a delegat sindical i no-
vament deixa clar que no van ser certs els 
motius que va argumentar l’empresa en 
la meva carta d’acomiadament; inclusiva-
ment el TSJC decreta que existeixen indi-
cis clars que l’actuació de l’empresa TMB 
és motivada per la meva activitat sindical.

Ara l’empresa només li queda un re-
curs de cassació davant el Tribunal 
Suprem de Madrid, que amb tots els 
diners públics que porten malgastant 
en intentar acomiadar a un treballador 
reivindicatiu, esperem que no ho faci i 
així no tiri més diners de tots els ciuta-
dans de Barcelona.

Jo seguiré amb el cap ben alt i 
un somriure als meus llavis. 

La dignitat d’un treballador no es trepitja! 

Visca la lluita de la classe obrera!

Andreu de Cabo

Inspecció de treball dóna 3 mesos a la 
Direcció per a que realitzi un estudi de 
l’aire a les cotxeres de Zona Franca i 
Guantánamo

El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ratifica 
la nul·litat de l’acomiadament 
d’Andreu de Cabo

La CUP denuncia 
malbaratament 
de diners públics 
a TMB en el 
Parlament de 
CatalunyaAvui, dijous 25 de juliol, la meva advocada ha rebut la 

notificació que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs de suplicació 
que la Direcció d’autobusos de TMB va interposar contra 
la sentència dictada pel Jutjat social Nº 20 de Barcelona 
en la qual es decretava que el meu acomiadament era nul.

Els diputats del Parlament 
de Catalunya de la CUP 
van denunciar el passat 
18 de juliol el malbaratament 
de diners públics per part 
de la Direcció de Transports 
Metropolitans de Barcelona 
(TMB), exigint-ne la 
dimissió de Joaquim Forn, 
President, i de Dídac 
Pestaña, Vicepresident.




