
“No m’interessa la massa de gent que 
no llegeix res ni es preocupa de res” 

Salvador Espriu

L’opacitat de la 
Direcció podria tenir 
els dies comptats
Fa quasi dos anys de la primera retallada de sou i congelació salarial de la plantilla 
d’autobusos de TMB. 

En les setmanes que va durar la fallida mobilització, la Di-
recció a través dels mitjans de comunicació va explicar els 
seus problemes de dèficit creixent i de caiguda del nombre 
de passatgers. 

Per la seva banda, la plantilla denunciava el malbarata-
ment de diner públic a través d’una sobredimensionada 
àrea directiva (603 persones fora de conveni) i de tot una 
sèrie de despeses difícilment justificables en una empresa 
pública (cotxes oficials, autocars privats, bufet d’advocats 
externs, hores sindicals il·legals, etc). 

Arribat el moment de la veritat, tot els delegats del 
Comitè d’empresa van defensar en una Assemblea 
General celebrada a la cotxera d’Horta acceptar que la 

Direcció ens rebentés el conveni signat fins a finals de 
2012 i empassar nos 3 anys de congelació salarial.

En un moment de l’Assemblea i per intentar con-
vèncer als i les assistents de la necessitat d’acceptar 
l’acord que proposava la Direcció, un delegat d’UGT 
(Arias) fins i tot va arribar a afirmar criticant el gran 
volum de membres de l’equip directiu que “hi haurà 
moviments en la Direcció”. Uns pocs se’l devien creu-
re. Nosaltres òbviament no. 

Poc temps després de la signatura la Direcció va pre-
miar a Marta Labata, Cap de personal i artífex de la reta-
llada i congelació salarial de la plantilla, i la va ascendir 
a Directora d’Àrea Operativa de Bus.      continua a la pàgina següent 4
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A l’agost de 2012, la Direcció va tornar a venir aquest cop a per 
la Paga extra de Nadal i, com en l’anterior ocasió, es va tornar a 
parlar als mitjans de comunicació dels problemes de liquiditat de 
l’empresa i de la manca de transparència de la gestió de TMB.

En Assemblees Generals els treballadors i treballadores van ex-
pressar la necessitat d’una auditoria externa, van denunciar 
exemples de malbaratament de diner públic i van maleir que sem-
pre érem els mateixos els que patíem les retallades.                                                    

Prendre nota

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam prendre nota 
i vam començar a investigar com podíem aconseguir la infor-
mació que la Direcció no vol que sigui pública.

Vam descartar el Consell d’Administració de TMB per que, apart 
de la Direcció, hi ha representants de totes les empreses políti-
ques de l’Ajuntament (CiU, PSC, ERC, ICV i PP), que van acceptar 
no votar en contra dels pressupostos de TMB, per així poder con-
tinuar assistint al Consell d’administració per cobrar les dietes 
de les reunions.

A més a més, al Consell d’administració també estan les em-
preses sindicals CCOO i UGT. En concret hi ha, respectivament, 
J.L. Moure i J. Chito, dos sindicalistes que fa anys que no van al 
seu lloc de feina al Triangle, malgrat que cobren cada mes de 
l’empresa. Mai han informat a la plantilla del que es tracta al 
Consell d’administració i, fins i tot, el representat de CCOO quan 
no va poder assistir a una reunió va delegar el seu vot a l’anterior 
Presidenta de TMB, Assumpta Escarp del PSC, ara a l’oposició a 
l’Ajuntament de Barcelona.

Tancada la porta de l’Ajuntament i del Consell d’administració 
de TMB vam buscar una altra via per aconseguir informació 
sobre la gestió de l’empresa. Gràcies a la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) vam descobrir que al Reglament del Parlament 

de Catalunya s’indica que:

“Els diputats en l’exercici de llur funció tenen dret a obtenir informació 
de l’Administració de la generalitat i dels organismes, les empreses i les 
entitats que en depenen i la poden demanar directament, després de 
comunicar-ho al president o president, o per mitjà d’aquest.”

Mitjançant aquesta via s’ha pogut sol·licitar, en primer lloc, quants 
nivells salarials tenen els 603 membres de l’equip directiu de TMB, 
quantes persones hi ha per nivell i quin sou tenen per nivell.

Segons el propi Parlament de Catalunya tenen 15 dies per contes-
tar a aquesta demanda d’informació, encara que poden demanar 
una primera pròrroga de 15 dies, una segona de 8 dies, una terce-
ra de 4 dies, una quarta de 2 dies i una cinquena i una sisena d’un 
dia cadascuna. Tot això sense computar els diumenges.  

Estem a l’espera de la resposta de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat. Segons sigui aquesta res-
posta la COS actuarem d’una manera o d’una altra.

Si finalment la Conselleria entrega la informació sol·licitada 
podrem començar a treure tots els temes de gestió que fins 
ara la Direcció de TMB ha mantingut en una total opacitat. 

Ja s’està elaborant una llista amb tot el proper material que és 
sol·licitarà (Actes del consell d’administració, Contractes amb 
els diferents suministradors, Despeses en publicitat, etc.). Qual-
sevol treballador o treballadora que vulgui que incloguem algun 
tema que escrigui a tb@sindicatcos.cat       

Si, pel contrari, la Conselleria continua amagant la infor-
mació de la gestió de TMB obrirem totes les vies legals i 
polítiques, a través de la CUP, per denunciar la manca de 
transparència d’aquesta empresa pública.

Podríem estar davant del principi de la fi de l’opacitat a TMB. 

La Direcció va fer-lo fora saltant-se la 
presumpció d’innocència i el dret a la le-
gítima defensa en cas d’agressió.

El conductor va explicar en una carta 
oberta com van anar els fets que han 
comportat el seu acomiadament. Aquí 
la pots trobar: http://ves.cat/hshU

Al juliol s’haurien d’haver realitzat atu-
rades per exigir la seva readmissió, però 

tot el Comitè d’empresa va trair la deci-
sió de l’Assemblea General de Cotxeres de 
Sants. Això va trencar la confiança de la 
plantilla en l’ús de l’Assemblea.

A l’agost la COS vam llançar una 
campanya informativa reclamant la 
readmissió del conductor acomiadat. 
Al setembre, una Assemblea General que 
va acabar de manera confusa va donar 
l’excusa pels sindicalistes de CCOO, UGT i 

SIT per desconvocar. Això va rematar enca-
ra més l’assemblearisme i la mobilització.

Les aturades convocades finalment per 
ACTUB, CGT-PSA (només formalment) i 
COS van tenir un seguiment molt minso i 
es van acabar desconvocant.

Els sindicalistes de CCOO, UGT i SIT van 
convocar a finals de setembre un referèn-
dum en el que l’opció més votada (1509 

El judici contra l’acomiadament 
del company Bonilla serà 
el 26 de juny de 2014
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El passat mes de juny els treballadors i 
treballadores d’autobusos de TMB vam 
conèixer l’acomiadament del company 
Bonilla, conductor de Zona Franca.

El passat 25 de juny el Comitè d’empresa va acordar “NO 
ACUDIR A NINGUNA REUNIÓN HASTA QUE NO SE RE-
CONSIDERE LA SANCIÓN DEL COMPAÑERO BONILLA”.

Pots veure el cartell del Comitè d’empresa a la imatge.

La realitat és que, des de llavors, els delegats del Comitè 
d’empresa han assistit:

-Abans de l’estiu: a una reunió del Comitè de Seguretat i Sa-
lut i a una reunió de la Comissió del FAS.

-Després de l’estiu: a una reunió de la Comissió Paritària i a 
una reunió de la Comissió d’Explotació.

De fet, no han tingut problema en publicar a les seves 
fulles el que s’ha parlat en aquestes últimes reunions. 

El Comitè d’empresa no compleix res del que diu, ni del 
que proposa.

El Comitè d’empresa segueix 
incomplint sistemàticament 
el que va 
decidir sobre 
el company 
Bonilla

vots) va decidir fer concentracions sen-
se aturades. A la primera concentració, 
realitzada a l’octubre, no hi va anar nin-
gú dels 1509 que la van votar, a part de 35 
alliberats sindicals d’aquests sindicats.

A finals d’octubre la Direcció ha sancio-
nat fa pocs dies a un conductor d’Horta, 
afiliat a la COS, amb 2 dies sense feina 
i sou per enganxar adhesius solidaris 
amb Bonilla.

Finalment, ha sortit la data del 
judici contra l’acomiadament 
del company Bonilla. Serà el 
26 de juny de 2014 a les 9.30h 
al jutjat número 15.

Per aquesta data la Coordina-
dora Obrera Sindical convo-
carem una aturada i una con-
centració a la porta del jutjat.
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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?

La Direcció tampoc ha fet cap cam-
panya pública recordant que els treba-
lladors i treballadores del transport 
públic som Autoritat. Aquest tipus 
d’informació podria ajudar a aturar el 
nivell d’agressions que patim.

Els sindicalistes del rebaix que són cons-
cients de totes les agressions ja que 
arriben al Comitè de seguretat i salut, 
tampoc no informen del que passa als 
mitjans de comunicació. 

Encara pitjor, tracten de defensar 
l’opacitat d’aquestes agressions dient 
que millor que no es faci públic per 
qüestions legals. Menteixen per fer-li el 
joc a la Direcció i els que sortim rebent 
sempre som els que anem al nostre lloc 
de treball.

Ho vam dir quan van acomiadar a Boni-

lla i ho repetim totes les vegades que 
faci falta: Tots i totes ens podem tro-
bar en una situació complicada que 
acabi en una agressió. 

ACTUB i la COS hem començat 
a enviar notes de premsa cada 
cop que hi ha una agressió. Els 
mitjans de comunicació han co-
mençat a fer-se ressò del tema, 
però necessitem l’ajuda de 
tothom per intentar que no se’ns 
escapi cap incident o agressió. 

Si saps d’una agressió d’un com-
pany o companya o t’han ame-
naçat o insultat fes un parte 
amb còpia i entrega’l a la cotxe-
ra. Envia’ns una foto del parte 
i/0 truca’ns per a qualsevol inci-
dent/agressió que sàpigues (en 
pots trucar al 669 17 19 57).  

Comencen a sortir a la llum les 
agressions amagades per la 
Direcció i els seus sindicalistes
La Direcció no fa públiques les constants agressions 
que patim els treballadors i treballadores quan 
estem a la feina. Tracta de mantenir una imatge 
idíl·lica on aquests fets no es produeixen o es 
minimitzen tot el que poden. 

Actua així per que sap que si surten totes les 
agressions als mitjans de comunicació, l’opinió 
pública podria entendre perfectament que és 
lògic que un conductor es defensi d’una agressió 
sense haver de ser acomiadat.


