
“Endavant, cal insistir per que en la 
insistència trobarem la victòria”

Joan Fuster

El Comitè d’empresa 
tornarà a trair a Bonilla. 
Els seus companys/es no ho farem
El passat dilluns 12 d’agost es reunien delegats sindicals del Comitè d’empresa (ACTUB, 
CCOO, CGT, PSA, SIT i UGT) per suposadament convocar les aturades proposades pel 
mateix Comitè i votades a l’Assemblea General de Cotxeres de Sants. 

Es a dir, aturada de 5 hores pel 12 de setembre i atura-
des de 2 hores en tres torns de manera indefinida a partir 
del 13 del mateix mes. Finalment, el Comitè d’empresa 
va deixar per més endavant la convocatòria i una nova 
reunió entre sindicalistes.

Amb l’experiència viscuda al juliol tenim clar que al 
setembre el Comitè d’empresa no complirà el que 
vam votar els treballadors i treballadores que assis-
tirem a l’Assemblea General. Hi ha varies indicacions 
que ens porten a aquesta conclusió:

Primer, recordem que 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. 

Pots veure el vídeo aquí: http://scur.cat/H2LYCZ

Amb mala fe i traïdoria el divendres 19 de juliol, 

just abans de començar les aturades votades per 
l’Assemblea General, vuit sindicalistes del Comitè 
d’empresa van decidir que no s’anaven a realitzar les 
citades aturades en suport de Bonilla i que havien 
de servir per pressionar a la Direcció a readmetre’l. 
Aquestes aturades haurien tingut, sens dubte, el 
mateix seguiment majoritari que l’aturada del pas-
sat 11 de juliol.

Segon, malgrat que Bonilla continua acomiadat el Comitè 
d’empresa ni ha explicat mitjançant fulles com van anar les 
reunions que tenien amb la Direcció i al CEMAC, excusa 
que van utilitzar per desconvocar les aturades del juliol, ni 
ha realitzat cap tipus d’acció per pressionar a la Direcció. 

De fet, el Comitè d’empresa no està fent absolutament 
res per que el que busca és que el tema es refredi, la 
gent pensi en altres coses i així s’oblidin del company, 
esperant passivament a que surti el judici, que pot tri-
gar fins a vuit mesos, com en el cas d’Andreu de Cabo.
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Som treballadors i treballadores 
organitzats en un nou sindicat que 
no té delegats sindicals al Comitè 

d’empresa. Per tant, no tenim hores 
sindicals, ni alliberats.

Totes les denuncies que posem, 
la informació que publiquem i 

repartim la fem amb els nostres 
diners i amb el nostre temps lliure.

Fem el que creiem que haurien de 
fer els sindicalistes i no fan.

Per qualsevol dubte contacta 
amb nosaltres.

Tercer, el passat 25 de juny el Comitè 
d’empresa va acordar “NO ACUDIR A 
NINGUNA REUNIÓN HASTA QUE NO SE 
RECONSIDERE LA SANCIÓN DEL COM-
PAÑERO BONILLA”. 

Pots veure el cartell del Comitè d’empresa 
a: http://scur.cat/HH84HP 

La realitat és que, des de lla-
vors, els delegats del Comitè 
d’empresa han assistit a una reu-
nió del Comitè de Seguretat i Sa-
lut i a una reunió de la Comissió 
del FAS. El Comitè d’empresa no 
compleix res del que diu, ni del 
que proposa.

Sabem que els sindicalistes del 
Comitè d’empresa ens diran que 
hi han anat per no deixar tirats als 
treballadors afectats en aquestes 
comissions. Llavors el que haurien 
d’haver escrit en el seu cartell són 
les excepcions que anaven a fer.

Quin panorama ens trobarem al 
setembre?

Així les coses, al setembre els sin-
dicalistes de CCOO, UGT i SIT, 
al igual que ja ho va fer des de 
el minut zero el sindicat de co-
mandaments ACAT (pots llegir 
el seu comunicat a: http://scur.
cat/3AMNZ5), es desvincularan 
de les aturades, sota l’argument 
que les vagues ja no serveixen i 
que millor negociar silenciosament entre 
passadissos.

Aquestes titelles de la Direcció volen fer 
oblidar a la plantilla que si vam aconse-
guir els 13 caps de setmana i els dos dies 

de descans va ser gràcies a la força de-
mostrada pels treballadors i treballa-
dores fent vaga i sortint al carrer.

Queda per veure que farà tant la CGT i la 
PSA com l’ACTUB.

Si els delegats d’ACTUB continuen amb 

la unitat del Comitè d’empresa a qual-
sevol preu poden trobar-se que es vagin 
desconvocant totes les mesures de pres-
sió per jugar-s’ho tot a la carta del judici. 
Aquesta seria la pitjor de les opcions pos-
sibles i ho saben.

Si en canvi, els delegats de l’ACTUB deci-
deixen tirar endavant la mobilització és 
segur que CGT i PSA, malgrat la seva do-
mesticació actual, s’hi sumin encara que 
només sigui formalment.

Per tant, no es tracta de que ACTUB i CGT 
amb PSA reconeguin que s’han equivocat 

i demanin disculpes per haver traït 
la votació de l’Assemblea General, 
es tracta de que deixin d’actuar 
com ho han fet fins ara, fent creure 
a la plantilla que amb CCOO, UGT i 
SIT es pot lluitar fins al final per la 
readmissió d’un company.

De totes maneres el més impor-
tant no és el que faci el Comitè 
d’empresa o aquest o aquell sin-
dicat, l’essencial és el que faci la 
majoria de la plantilla. 

Si permetem passivament que 
la Direcció acomiadi unilateral-
ment a un treballador que va res-
pondre a una agressió ens posem 
tots i totes les que sortim al carrer 
a treballar en una situació de risc. 
Al juliol va ser Bonilla, en un fu-
tur pot ser qualsevol de nosaltres.

La Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) no tenim cap dubte que amb 
aturades i mobilitzacions la Di-
recció modificaria la seva decisió i 
readmetria a Bonilla abans del judi-
ci. Sense pressió no hi haurà canvi 
de posició dels que manen.

En la mà dels treballadors i treballa-
dores d’aquesta empresa està que Bo-
nilla torni amb nosaltres. Al setem-
bre aturades fins a la readmissió. No 
podem trair-lo.    

Què es la Coordinadora Obrera Sindical?
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Pots llegir més sobre aquest tema a: 
http://scur.cat/F6G2EF

Li ha faltat temps a la Direcció de TMB i 
als seus acòlits per tornar a les cotxeres 
amb el mateix missatge-xantatge de la 
por a la que ens té acostumats en els úl-
tims anys.

Mitjançant la petició de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular (CUP) el Conseller 
rebrà a la COS a finals de setembre, on 
li explicarem tot el malbaratament de 
diners públics que realitza la Direc-
ció de TMB i que fa que no tingui cap 
autoritat moral per demanar més sa-
crificis a la plantilla.  Us mantindrem 
informats d’aquesta reunió.

Segons la Direcció aquesta maniobra no 
representa cap risc, però l’Inspector de tre-
ball recorda a la Direcció que la documen-
tació que ha presentat no fa cap avaluació 
dels riscos reals derivats de la maniobra de 
marxa enrere d’aquesta línia.

Per aquest motiu, l’Inspector de treball 
requereix que es realitzi una avaluació 
de riscos tal com s’expressa en l’informe 
que ha fet arribar a la Direcció.

A més a més, l’Inspector de treball 
requereix que de manera immedia-
ta s’apliquin “les mesures correc-
tores que siguin adequades per tal 
d’eliminar aquest risc”.

Pots llegir la problemàtica que es dóna 
a la línia 24, les diferents denuncies i 
l’informe d’Inspecció de Treball i Segu-
retat Social de Catalunya a: 
http://scur.cat/984D79

Inspecció de treball requereix 
de manera immediata a la 
Direcció l’aplicació de mesures 
correctores per tal d’eliminar 
el risc a la línia 24

El Conseller 
de Territori i 
Sostenibilitat 
de la Generalitat, 
Santiago Vila, 
rebrà a la COS

Arran de varies denúncies presentades per Bescanvi 
Sindical i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) en 
relació a la línia 24 l’Inspector requereix una nova 
avaluació de riscos i la immediata aplicació de mesures 
per evitar risc en aquesta línia.

A principis d’agost, Santiago 
Vila aprofitant la dada sobre 
el dèficit marcat pel Govern 
espanyol va tornar a carregar 
contra la despesa al Trans-
port Públic, mostrant de nou 
el seu interès en retallar les 
condicions laborals i sala-
rials de la plantilla. Aquest 
mateix discurs ja el va fer al 
febrer d’aquest any.
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La retallada de serveis i l’eliminació d’autobusos fan que hi hagi 
esperes més llargues a les parades. A la vegada que es redueix el 
servei, les tarifes del Transport Públic no ha fet més que pujar cons-
tantment.

Tot això implica una càrrega addicional que els conductors i conduc-
tores hem de patir quan el passatge es queixa per aquesta situació.

D’aquesta manera, amb aquestes octavetes, es trasllada un nú-
mero de telèfon per que es pugui trucar a TMB i s’exposi allà les 
queixes oportunes per aquesta disminució de servei.

A la vegada, milers de cartells també recordaran que el conflicte 
per l’acomiadament d’un conductor continua obert a l’espera del 
que succeixi al setembre.

Octavetes i cartells per denunciar les 
retallades al servei d’autobús i recordar 
que exigim la readmissió de Bonilla
Durant el mes d’agost milers d’octavetes recordaran als passatgers les conseqüències 
que tenen les decisions que pren l’Alcalde de Barcelona i la Direcció de TMB en 
relació al Transport Públic.


