
“Forma part de la bona educació, 
saber en quantes ocasions cal ser mal educat” 

Joan Fuster

Preparen el terreny 
per a noves retallades
A inicis d’aquest mes les diferents autoritats de Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB), l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat s’unien en el 
discurs per realitzar declaracions a tots els mitjans de comunicació on comunicaven que:

“Metro i Bus havien perdut 10 milions de passatgers”: 
http://ves.cat/hpPh

“S’incrementa un 11% el deute en el transport metropolità”: 
http://ves.cat/hpPi

“Trias demanarà diners a Montoro per al transport”: 
http://ves.cat/hpPj

“La Generalitat dóna llum verda a la privatització de la 
nova targeta de transport”: 
http://ves.cat/hpPk

Amb totes aquestes notícies des de la Direcció de TMB, 
passant per l’Ajuntament de Barcelona, fins a la Generali-
tat van preparant el terreny per a que els treballadors i tre-
balladores d’autobusos i metro assumim noves retallades 
en un futur. I ho assumim per que, segons ells, no hi ha 
més opcions.

La Direcció ho va fer al 2012 trinxant nos el conveni 
que teníem pactat a autobusos i aconseguint que la 
majoria de la plantilla assumís una congelació salarial 
durant tres anys. 

La Direcció ho van intentar amb la paga extra del ma-
teix any, que va quedar suspesa fins el 2015, en part, 
gràcies a la mobilització que va tirar endavant la ma-
joria dels conductors i conductores, tenint en contra 
als de sempre.

La Direcció ho tornarà a provar entre aquest i el pro-
per any, sigui a través de la paga d’objectius, sigui amb 
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una nova congelació salarial (com a Metro) o sigui a través de 
més eliminació de serveis a les línees.

Malgrat totes aquestes declaracions catastrofistes de la Direcció, 
la realitat és que el pressupost de la nostra empresa està gestio-
nat per un equip directiu que té total opacitat sobre els seus sous 
i els seus complements contractuals, cotxes oficials i places de 
pàrking, apart.

La seva manca de transparència són una manca d’ètica i de 
legitimitat per exigir a la plantilla nous ajustaments.

Si això no fos suficient motiu per dubtar de la necessitat 
“d’austeritat” pels de sempre, tothom sap que la Direcció ha mal-
baratat diners públics finançant a sindicalistes d’UGT de mane-
ra il·legal, ha pagat la indemnització de l’entrepà a tothom per 
cobrir les vergonyes dels sindicalistes de CCOO, UGT i SIT i s’ha 
dedicat a sancionar, acomiadar i denunciar laboral i penalment 
als treballadors i treballadores que han assenyalat l’autoritarisme 
i la nefasta gestió empresarial d’una Direcció cada cop més 
d’esquena a la plantilla i a la societat.  

CCOO, UGT i SIT: els grans organitzadors de derrotes 

Evidentment, la Direcció necessita dels seus aliats sindicals per 
tirar endavant noves retallades. Així ha sigut en el passat i així 
serà en el futur.

Els sindicalistes del rebaix s’han crescut al veure com han 
aconseguit desconvocar les aturades de juliol, arrastrant als di-
rigents de CGT/PSA i ACTUB en aquest despropòsit contra el 
conductor acomiadat.

Si això no fos suficient, al setembre, els mateixos dirigents de 

CGT/PSA van incomplir que recolzarien a ACTUB en les seves de-
cisions i van crear una confusió terrible a l’Assemblea General, 
que va acabar en una espantada de la plantilla més conscient.

Els sindicalistes de CCOO, UGT i SIT van veure llavors la millor 
oportunitat d’acabar amb l’Assemblea General i van realitzar el 
26 de setembre un referèndum pagat per la Direcció sobres les 
diferents opcions de mobilitzacions contra les agressions.

El passat dimarts 22 d’octubre la concentració convocada 
per aquests sindicalistes, recolzada per 1509 vots al seu 
referèndum, va aconseguir una assistència de 35 sindica-
listes alliberats a Plaça Sant Jaume. Un èxit absolut de des-
mobilització.

És evident que el cinisme i la hipocresia generada pels sindicalis-
tes de CCOO, UGT i SIT ha acabat obtenint que una mica menys 
de mitja plantilla siguin tan cínics i hipòcrites com els seus sin-
dicalistes. Voten una cosa i després no fan el que han votat. Co-
herència zero.

D’aquesta manera, s’estan ajuntant dos fets realment 
preocupants per a tots els treballadors i treballadores. 

Per un costat, la Direcció ja ha començat la campanya de que 
a la tresoreria no hi ha suficient capital i que els bancs no els 
concedeixen crèdit i, per altra costat, tenim als sindicalistes 
de CCOO, UGT i SIT crescuts per la bancarrota de CGT/PSA, 
el desprestigi actual de l’Assemblea General i la passivitat 
absoluta que implica el referèndum.

Una mescla molt perillosa si com a treballadors i treballado-
res ens volem defensar del que ens ve en un futur. Sempre 
s’està a temps de reaccionar. Ningú ho hauria d’oblidar.

Aquests tractaments es realitzaven mensualment tal com s’indica 
en el formulari omplert un cop finalitzat el tractament. De resul-
tes de la no realització d’aquests tractaments d’higienització di-
versos treballadors i treballadores han sofert picades de puces, 
mosquit tigre, etc.

La COS exigiem a la Direcció la immediata represa dels tracta-
ments d’higienització i el seu tractament mensual. Dit i fet, tres 
dies després de posar la denúncia, el 21 de setembre, la Direcció 
començava a posar en marxa la higienització d’alguns autobusos.

Desgraciadament, encara són la immensa majoria d’autobusos 
els que no s’han realitzat aquests tractaments i, per tant, tenen 

els problemes 
detectats de con-
ductors i con-
ductores que han 
patit picades. 

El pròxim dia 30 
d’octubre a les 
10:30 a l’edifici de Santa Eulàlia Inspecció de treball ha citat a 
la Direcció i a la COS per tractar la manca d’higienització als 
autobusos.

Més informació a: http://ves.cat/hpPr

Higienització: La COS 
denuncia, la Direcció 
comença a reaccionar
El passat dimecres, 18 de setembre, la Coordinadora 
Obrera Sindical (COS) vam presentar una denúncia a 
Inspecció de treball informant que des del passat mes 
d’abril s’havien deixat de realitzar els tractaments 
d’higienització als autobusos de TMB.



El motiu d’aquesta visita és l’anàlisi 
de l’aire a les cotxeres de Zona Franca i 
Guantánamo.

Recordem que el passat mes de març la 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) va 
presentar a Inspecció de treball una de-
núncia en la que demanava aquesta anàli-
si per la forta mala olor que es desprèn de 
les empreses que envolten les cotxeres.

La preocupació radica en saber si, a 
part de la fortor, podria haver hi algun 
tipus de toxicitat a l’aire.

Al juliol l’Inspector de treball requeria un 
informe de l’aire i donava tres mesos a la 
Direcció d’autobusos per realitzar-lo.
Un cop passats aquests tres mesos de 
plaç la Direcció encara no havia realitzat 

aquest informe. La COS vam recordar 
aquest incompliment i l’Inspector de tre-
ball va donar un marge de dos mesos més 
a la Direcció, posant com a data el novem-
bre d’aquest any. 

Finalment no s’ha hagut d’esperar tant 
i la denuncia ha donat els seus primers 

fruits. A partir d’aquest mes un vehicle 
de vigilància de contaminació atmos-
fèrica està analitzant l’aire.

En quant tinguem els resultats us els 
farem saber.

Més informació a: http://ves.cat/hpPu
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Per fi comença l’anàlisi de l’aire a 
Zona Franca i Guantánamo
El passat 9 d’octubre, va arribar a la cotxera de Zona Franca un vehicle del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’empresa em va acomiadar “basant-
se” en un informe de salut laboral de 
la Generalitat de Catalunya; arribat el 
moment de la primera data assenyala-
da per al judici per la meva readmissió 
(i ja havien transcorregut sis mesos 
des de l’acomiadament) l’empresa va 
reconèixer que aquest informe encara 
no estava elaborat.

Finalment arribat el judici l’empresa va 
tractar de negociar la meva reincorporació 
“oferint-me” unes condicions de reingrés 
denigrants i humiliants, tal com va fer en 
el cas del company conductor Pablo Díez. 
Aquestes condicions eren: baixar-me 3 
nivells l’escalafó laboral, horari nocturn, 
que signés un document en el qual cons-
tés que les meves denúncies de robatori i 
malversació de fons públics per part de la 
prefectura del departament de Telecomu-
nicacions d’autobusos de TMB (del que jo 
sí que vaig aportar proves i l’empresa se-
gueix tapant totes aquestes irregularitats) 
eren difamacions, etc.

Jo no vaig acceptar aquestes condi-
cions i vam entrar a judici.

El jutge va dictaminar que l’empresa mu-
nicipal TMB va elaborar informes falsos i 
totalment aliens a la realitat i va mentir en 
el judici; decretant que el meu acomiada-
ment va ser nul i havien de readmetre’m 
en el meu lloc de treball en les mateixes 
condicions.

Aquest sentència del jutge l’empresa 
la va recórrer davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya on TMB 
ha tornat a perdre i la meva sentència 
de readmissió és finalment ferma.

Ara m’han de pagar en concepte de 
salaris de tramitació la quantitat de 
20.447,36€, quantitat que es troba 
dipositada en el jutjat. D’aquests di-
ners haig de retornar al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal la quantitat de 
7.279,82€ que és el que vaig cobrar de 
l’antic INEM. 

A la caixa de resistència dels treba-
lladors d’autobusos haig de retornar 
4931,11€ que és el que em va ser in-
gressat com a ajuda durant el temps 
que vaig estar acomiadat. Els comp-
tes clars.

Estic immensament orgullós i agraït a 
tots els companys/es i amigcs/gues que 
m’heu estat recolzant i donant ànims du-
rant tota aquesta lluita. Moltes gràcies!

Visca la lluita de la classe obrera!

Andreu de Cabo, 
Treballador de 
telecomunicacions a 
autobusos de TMB

Sentència ferma per a l’acomiadament 
nul d’Andreu de Cabo
S’ha arribat al final del procés d’acomiadament contra mi per part de 
l’empresa d’autobusos municipals de Barcelona (TMB).
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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.

Què es la Coordinadora Obrera Sindical?

Durant el mes d’otubre la COS i la CUP van entregar cartes a 
l’atenció de la Direcció de TMB i a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat sol·licitant informació referent als sous de totes 
les persones fora de conveni que actualment cobren de les di-

ferents empreses de TMB. És inacceptable que les condicions 
salarials i contractuals del personal que conformen l’equip 
directiu, fora de conveni, (603 persones) continuïn totalment 
amagades a la llum pública.

La COS i la CUP sol·liciten tota la
informació sobre els sous i les 
condicions de l’equip directiu de TMB


