
“Enfront els obstacles, el camí més curt 
entre dos punts pot ser una línia corba”

Bertolt Brecht
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CUP I COS PRESENTEM 
UNA QUERELLA CRIMINAL 
CONTRA JOAQUIM FORN 

I DÍDAC PESTAÑA, 
PRESIDENT I 

VICEPRESIDENT DE TMB
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Barcelona 

i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’autobusos de 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)  

presentem una querella criminal contra el president i 
el vicepresident d’aquesta empresa pública.
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Situació del Transport Públic de superfície

Des de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, passant pel conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, fins a 
les màximes autoritats de TMB han mostrat la seva suposada 
preocupació per la pèrdua de passatge i el creixent endeu-
tament d’aquesta empresa [1] que integra el Bus i Metro de la 
ciutat.

Alhora, des de l’Ajuntament i TMB s’ha informat de la segona 
fase de la Nova Xarxa d’autobusos i de la compra de tres auto-
busos biarticulats i el lloguer d’un bus elèctric durant dos anys.

Una anàlisi de la Nova Xarxa mostra que el canvi es basa ma-
joritàriament en la substitució de la nomenclatura d’algunes 
línies (per exemple, l’H6 és l’antiga 74, la V17 és l’antiga 28, la 
V3 és l’antiga 72, etc.), en petits però significatius canvis en 
els itineraris ja existents i en la supressió d’algunes parades 
i l’augment de la prioritat semafòrica per guanyar velocitat 
comercial. 

De fet, la diferència substancial entre el projecte de l’anterior 
govern municipal del PSC (RetBus) i l’actual govern del conver-
gent Xavier Trias (Nova Xarxa) es basa que el primer plantejava 
implementar la xarxa ortogonal sense substituir les línies 
existents, mentre que el projecte que s’està implantant elimina 
línies senceres o bé en redueix el trajecte.

Aquesta Nova Xarxa ha sigut molt publicitada als mitjans 
de comunicació amb anuncis, suplements i tríptics i s’ha 
informat els usuaris i usuàries través de 200 informadors i 
informadores que treballaven en precari per a una empre-
sa de serveis (Natur Staff) a 6€ l’hora [2]. 

El que no s’ha publicitat gens ni mica és que la Nova Xarxa està 
implicant una disminució dels torns i dels servei d’autobusos 
total que funcionen. 

D’altra banda, la política de transport de la Nova Xarxa implica 
un canvi, ja que s’utilitzen dos autobusos per fer un trajecte que 
abans s’efectuava només amb un. No és una casualitat, però: 
d’aquesta manera TMB, que rep subvenció per cada validació 
realitzada, cobrarà de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona 
(AMB) el doble que abans per dur a terme el mateix trajecte.

A més de la retallada en els serveis totals que implica la Nova 
Xarxa, no s’hauria d’oblidar tampoc que a l’any 2012 és van 
eliminar 4 línies (la 31, la 35, la 105 i la 158) i el servei de Bus 
de Barri en diumenges i festius [3], tot reduint-se un servei 
que des del 2007 està davallant.

A més a més, la manca de contractació de Transports de 
Barcelona des de fa 4 anys té com a conseqüència que 
molt dies es deixen de treure al carrer serveis i torns 
d’autobusos que en la teoria es realitzen [4]. El cas més 
paradigmàtic és el dels tres autobusos biarticulats (800.000€ 
sense IVA cada unitat) que només en funciona un [5] regu-
larment ja que no té prou personal disponible.

A tot això, s’hi ha d’afegir la privatització de línies en el passat 
(NitBUS) i recentment (BUS de NOU BARRIS-SARBUS) [6], 
i l’externalització constant en el temps de feines de manteni-
ment, neteja, seguretat, etc. a TMB.

Aquest empitjorament del servei d’autobusos s’afegeix igual-
ment a un encariment regular de les tarifes des de fa 10 anys. 
En concret, des de l’entrada de l’euro la T10, la targeta més 
utilitzada, s’ha encarit un 68,75% [7]. L’any 2012, el preu del 
bitllet únic va créixer un 28%, arribant a 2 €. Alhora, des de la 
Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual és 
president Xavier Trias, ja s’ha començat a tirar endavant el 
procés de privatització del sistema tarifari [8].

Resulta simptomàtic que tant PSC com CiU han criticat 
l’augment del preu del transport públic [9] quan estaven 
a l’oposició fent exactament la mateix política d’augment de 
tarifes quan han passat a governar l’Ajuntament de Barcelona.
La responsabilitat compartida per Joaquim Forn [10], de CiU, 
i de Dídac Pestaña [11], del PSC, en la presidència i vicepresi-
dència de TMB hi tenen molt a veure.

Mentrestant es poden veure altres experiències i anàlisis sobre 
com promoure el transport públic de superfície, com ara els de 
les autoritats de la capital d’Estònia, Tallinn, mitjançant la gra-
tuïtat del transport [11], basada en polítiques fiscals o la políti-
ca de transport públic defensada pel catedràtic de Transport 
a Berkeley i honoris causa per la UPC, Carlos Daganzo [13].

[1] http://costb.wordpress.com/2013/10/23/preparen-el-terreny-per-a-noves-retallades/
[2] http://costb.wordpress.com/2013/11/21/les-informadores-de-la-segona-fase-de-la-nova-xarxa-dautobusos-de-tmb-treballen-en-condicions-dil%C2%B7legalitat-i-precarietat-laboral/
[3] http://costb.wordpress.com/2012/08/19/trias-segueix-la-feina-dhereu-en-relacio-a-la-retallada-de-servei-i-laugment-del-preu-de-lautobus/
[4] http://costb.wordpress.com/2013/11/14/la-retallada-amagada-del-servei-dautobusos-de-tmb/
[5] http://costb.wordpress.com/2013/11/07/autobusos-biarticulats-de-tmb-un-luxe-infrautilitzat/
[6] http://costb.wordpress.com/2013/04/09/bus-de-nou-barris-un-mes-de-vaga/
[7] http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/08/01/el-preu-de-la-t-10-augmenta-un-6875-des-de-lentrada-de-leuro/
[8]http://costb.wordpress.com/2013/11/04/el-futur-sistema-tarifaria-privatitzat-del-transport-public-incorporara-publicitat-a-les-targetes/
[9]http://costb.wordpress.com/2012/08/27/ciu-com-psc-menteixen-mes-que-parlen/
[10] http://costb.wordpress.com/2013/01/25/carrecs-de-joaquim-forn-president-de-tmb/
[11] http://costb.wordpress.com/2013/01/24/carrecs-de-didac-pestana-vicepresident-de-tmb/
[12] http://costb.wordpress.com/2013/01/28/el-transport-public-a-la-capital-destonia-ja-es-gratuit/
[13] http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120411/54283546198/el-bus-es-mas-barato-y-eficiente-que-el-metro.html
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Connivència amb alguns sindicats, 
repressió per als altres

Tal com succeeix a les empreses grans, la Direcció d’autobusos 
de TMB manté una política de connivència amb tres sindicats 
(CCOO, UGT i SIT) a còpia de regalar il·legalment hores sin-
dicals que tenen un cost per l’erari públic [18], endollament 
de familiars i afiliats i afiliades en diferents llocs jeràrquics de 
l’empresa i ascens d’exdelegats sindicals a la part directiva de 
l’empresa. 

A canvi d’aquests “favors”, que són vox populi entre la plantilla, 
els sindicalistes de CCOO, UGT i SIT aconsegueixen, de vega-
des, que la plantilla assumeixi sense gaires protestes les retalla-
des laborals i/o salarials o els diferents convenis col·lectius que 
es negociïn.

Mentrestant, la Direcció de Transports de Barcelona atorga un 
tracte totalment diferent a les altres opcions sindicals que fan 
front a les retallades laborals que els treballadors i treballadores 
pateixen. Aquesta repressió s’ha realitzat mitjançant sancions 
[18], acomiadaments [20], denuncies penals [21] i tractant 
d’il·legalitzar vagues [22]. 

El cas que genera aquesta querella criminal assenyala la malver-
sació de diner públic com a inversió i connivència de Joaquim 
Forn i Dídac Pestaña amb els sindicats CCOO, UGT i SIT, per 
així poder mantenir el seu poder d’influència entre la plantilla, 
podent aplicar polítiques d’austeritat en les condicions laborals 
sense mobilitzacions significatives.

Opacitat i endollisme a TMB

Els discursos d’austeritat de les autoritats polítiques munici-
pals, autonòmiques i dels caps de TMB cauen especialment ma-
lament a les diferents plantilles de les empreses implicades de 
Bus i Metro, que han vist les seves condicions laborals i salarials 
retallades i congelades.

Al mateix temps que es fa el xantatge als treballadores i treba-
lladores d’acceptar retallades als convenis col·lectius o d’acabar 
en un ERO, Joaquim Forn i Dídac Pestaña continuen dirigint 
l’empresa amb una total opacitat en relació al sou i pensions 
dels 603 membres fora de convenis col·lectius de l’equip 
directiu [14].

De la mateixa manera, TMB manté cotxes oficials, transport 
d’autobusos privat i places de pàrking per les oficines de 
l’empresa. Tot això en una empresa que sosté que pretén pro-
moure el transport públic.

Per si no n’hi hagués prou, el nombre de membres fora de con-
veni col·lectiu està cobert en part per càrrecs que són endollats 

d’acord amb la seva adscripció partidista. No és secret per a 
ningú, el govern municipal de CiU inclòs, que l’empresa és un 
cementiri d’elefants del PSC. 

Dos casos especialment reveladors de com funciona la política 
contractual de TMB són els de Miguel Ángel Martín López 
[15], que després de haver de deixar l’Entitat Metropolitana 
del Taxi, entre altres càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona, per 
haver titllat la periodista Mónica Terribas de “mal follada” al 
seu facebook per l’entrevista que va realitzar al llavors presi-
dent de la Generalitat, José Montilla, va acabar a TMB com a 
tècnic-Assesor Jurídic; i el de José Vicente Muñoz Gómez [16], 
exdiputat a les Corts espanyoles, que fa anys que se’n va anar 
d’excedència com a conductor i que va tornar al 2011 a TMB com 
a adjunt de Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals. 
Tots dos, òbviament, membres destacats del PSC.

La transparència continua sent una tasca pendent per a Joa-
quim Forn i Dídac Pestanya, com ja ho va recordar la CUP-Al-
ternativa d’esquerres al Parlament de Catalunya el passat 
17 de juliol [17]. 

[14] http://costb.wordpress.com/2013/10/15/la-cup-sol%C2%B7licita-tota-la-informacio-sobre-els-sous-i-les-condicions-de-lequip-directiu-de-tmb/
[15] http://www.europapress.es/catalunya/noticia-hereu-cesa-alto-cargo-insulto-terribas-sigue-frente-imt-20100323191646.html
[16] http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=332&idLegislatura=9
[17] http://costb.wordpress.com/2013/07/18/la-cup-ae-denuncia-malbaratament-de-diners-publics-a-tmb-en-el-parlament-de-catalunya/
[18] http://costb.wordpress.com/2013/03/22/la-ugt-nega-prebendes-i-la-sentencia-diu-el-contrari/
[19] http://costb.wordpress.com/2013/07/06/el-jutjat-de-lo-social-no20-sentencia-que-la-direccio-sanciona-a-un-treballador-amb-temeritat-i-mala-fe/
[21] http://costb.wordpress.com/2013/10/17/sentencia-ferma-per-a-lacomiadament-nul-dandreu-de-cabo/
[22] http://costb.wordpress.com/2013/01/16/tmb-perd-el-judici-de-les-gravacions-i-mercader-i-gargante-son-absolts/
[23] http://costb.wordpress.com/2013/10/23/tmb-torna-a-perdre-el-judici-i-les-vagues-de-lany-passat-es-declaren-legals/
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La història i el context de l’entrepà

El 21 de març del 2007, el Jutjat núm. 18 de Barcelona estimava la 
demanda del sindicat CGT d’autobusos de TMB en declarar que 
els treballadors i treballadores que treballen més de sis hores 
seguides tenen dret a un descans de 15 minuts (ENTREPÀ).
El 10 de desembre 2007, el TSJC confirmava la sentència a favor 
de CGT, no admetent el recurs de la Direcció.

Un cop aquesta sentència va ser ferma, els sindicats AC-
TUB, CGT i PSA van denunciar per cobrar una indemnitza-
ció per no haver pogut gaudir dels 15 minuts de l’entrepà 
durant els dos anys anteriors, temps màxim estipulat. Com 
que es tractava d’una quantitat individualitzada, cada sin-
dicat només podia denunciar pels seus afiliats i afiliades, 
mitjançant el permís de cada treballador o treballadora. 

ACTUB, CGT i PSA van informar els sindicats CCOO, UGT i 
SIT i les seves afiliacions respectives que havien de denun-
ciar si volien poder cobrar si es guanyava la denuncia. Els 
sindicats CCOO, UGT i SIT van desestimar denunciar res, 
tot menystenint la denúncia mateixa.

El 19 de gener de 2011 s’emeté la sentència a favor dels sindicats 
ACTUB, CGT i PSA, per la qual es reconeixia el dret a indemnit-
zació per no haver pogut gaudir dels 15 minuts de l’entrepà al 
període comprès entre el 21-III-2007 i el 05-V-2008.

El 18 de gener de 2012, el TSJC modificà la sentència anterior, 
ja que considerà que s’havia d’indemnitzar un any més als 
conductors i conductores, tot agafant com a referència la data 
de la primera sentència guanyada per CGT (del 21-III-2006 al 
05-V-2008).

Entre el final del 2011 i el principi del 2012, la Direcció 
d’Autobusos de TMB va informar al Comitè d’empresa que no 
podria complir el conveni col·lectiu per qüestions de pressu-
post econòmic i de legalitat. Hi va haver diferents mobilitza-
cions de treballadors i treballadores d’autobusos i metro, també 
afectats per les retallades laborals. 

Al març del 2012, tots el sindicats del Comitè d’empresa 
d’autobusos de TMB van signar un nou conveni col·lectiu amb 
una congelació salarial per tres anys i la pèrdua de la pujada 
salarial pactada en l’anterior conveni per al 2012. Treballadors 
i treballadores afiliats a CGT crítics amb la signatura 

d’aquest acord es van donar de baixa i creen la Coordinado-
ra Obrera Sindical (COS) [23].

Al juliol del 2012, la Direcció de Transports de Barcelona va aco-
miadar al exdelegat de CGT, Andreu de Cabo [24]. CCOO, UGT i 
SIT no van participar de cap mobilització per aquest treballador.

A l’agost del 2012, la Direcció de Transports de Barcelona 
va anunciar al Comitè d’empresa d’autobusos de TMB que 
anava a suprimir la paga de Nadal d’aquell any [25]. Un altre 
cop es van esgrimir motius legals i de pressupost. Van tornar a 
haver-hi mobilitzacions [26], tenint-hi en contra els sindicats 
CCOO, UGT i SIT.

Al desembre del 2012, ACTUB, CGT i PSA van acordar amb la 
Direcció l’endarreriment de la paga de Nadal a principis de 
2015 [27]. Andreu de Cabo continuava al carrer. La COS s’hi va 
oposar, per que l’acord no portava la readmissió d’Andreu 
de Cabo [28].

El 19 de desembre del 2012 es va jutjar per denuncia penal 
de TMB a dos conductors d’autobusos, Saturnino Merca-
der (CGT) i Josep Garganté (COS) [29], per haver denunciat 
públicament la provocació de un cap de línia (CGOL) per fer 
sancionar de manera més greu un conductor. La Direcció 
demanava dos anys de presó per als treballadors i una multa de 
6.570 €. CCOO, UGT i SIT no van participar de cap mobilització 
en defensa d’aquests treballadors.

El 16 de gener del 2012, el Jutjat penal núm. 3 va absoldre als dos 
conductors d’autobusos de TMB, afiliats a CGT i COS [30]. 

El 22 de gener del 2013 es va jutjar el Comitè de vaga de la COS 
[31] per la denúncia de TMB amb relació a la legalitat de les 
aturades de l’any 2012.

El 19 de febrer del 2013, el Jutjat núm. 20 va sentenciar 
l’acomiadament d’Andreu de Cabo com a nul per repressió 
sindical [32].

El 5 de març del 2013, el jutjat social nº12 va sentenciar que les 
aturades de l’any 2012 convocades per la COS eren legals 
[33], rebutjant la pretensió de TMB d’il·legalitzar-les.

[23] http://costb.wordpress.com/2012/07/15/neix-lalternativa-laboral/
[24] http://costb.wordpress.com/2012/07/22/andreu-de-cabo-ha-de-tornar/
[25] http://costb.wordpress.com/2012/08/22/la-direccio-ve-amb-la-segona-retallada-sensacio-de-deja-vu/
[26] http://costb.wordpress.com/2012/11/12/comenca-la-vaga-dautobusos/
[27] http://costb.wordpress.com/2012/12/17/lassemblea-general-ratifica-la-proposta-de-la-direccio/
[28] http://costb.wordpress.com/2012/12/16/la-proposta-finalista-de-la-direccio-depen-de-la-seva-bona-voluntat/
[29] http://costb.wordpress.com/2012/11/16/tmb-demana-2-anys-de-preso-pels-companys-mercader-i-gargante-per-realitzar-una-roda-de-premsa/
[30] http://costb.wordpress.com/2013/01/16/tmb-perd-el-judici-de-les-gravacions-i-mercader-i-gargante-son-absolts/
[31] http://costb.wordpress.com/2013/01/17/dimarts-22-de-gener-el-dret-a-vaga-a-judici/
[32] http://costb.wordpress.com/2013/02/19/tmb-perd-el-judici-i-andreu-de-cabo-haura-de-ser-readmes-immediatament/
[33] http://costb.wordpress.com/2013/03/05/tmb-perd-el-judici-i-les-vagues-de-lany-passat-es-declaren-legals/
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El 18 de març del 2013, el Tribunal Suprem va confirmar la 
sentència per la qual es reconeixia el dret a indemnització 
(894.831€) pels afiliats i afiliades d’ACTUB, CGT i PSA per 
no haver pogut gaudir dels 15 minuts de l’entrepà en el 
període del 21-03-2006 al 05-05-2008 [34] i fallava contra el 
recurs de la Direcció d’autobusos de TMB.

Després de sis anys de judicis, cinc sentències i tres recur-
sos interposats per la Direcció d’autobusos de TMB, final-
ment s’havia de pagar els conductors i conductores que 
havien fet la denúncia corresponent per no haver pogut 
gaudir dels 15 minuts de l’entrepà entre el 21-III-2006 i el 
05-V-2008.

Enmig d’un discurs de creixent deute de l’empresa, de 
situació d’implosió econòmica del transport públic 
metropolità per l’any 2014 [35] i de retallades de servei i 
de condicions laborals i salarials a autobusos de TMB, 
la Direcció de TMB va decidir estendre el pagament de la 
indemnització pels 15 minuts durant aproximadament 
dos anys, obligat per sentència als qui havien denunciat, a 
la resta de la plantilla de conductors i conductores que no 
havien denunciat res (on són tots els afiliats i afiliades de 
CCOO, UGT i SIT). 

L’extensió d’aquest pagament, que legalment ningú podia 
exigir, i que beneficia sindicalment CCOO, UGT i SIT, és de 
més de 2 milions d’euros de diner públic.

Per estendre aquest pagament i cobrir les vergonyes dels sin-
dicalistes de CCOO, UGT i SIT, la Direcció va sol·licitar que tots 
els sindicats del Comitè d’empresa signessin un acord entre les 
dues parts.

El 29 d’abril del 2013, es van reunir amb aquesta intenció tot 
el Comitè d’empresa i la Direcció però no van arribar a un 
acord per l’extensió del pagament [36] ja que ACTUB, mal-
grat estar d’acord en que es fes el pagament, no estava disposat 
a signar cap paper que sigui “ambigu i innecessari”. La Direc-
ció va afirmar en el document que necessitava la signatura de 
tothom per una qüestió de seguretat legal.

El 17 de juny del 2013, finalment, la Direcció va signar un do-
cument amb tot el Comitè d’empresa (a excepció d’ACTUB, 
encara que “estranyament” no ho especifiqui en el text, 
malgrat que no apareix la signatura d’aquest sindicat) i al 
setembre va fer la despesa de més de 2 milions d’euros que 
aconseguia donar cobertura als sindicalistes de CCOO, 
UGT i SIT front al seus afiliats i afiliades [37].

[34] http://costb.wordpress.com/2013/03/19/el-tribunal-suprem-torna-a-donar-la-rao-a-672-conductorses-i-la-direccio-dautobusos-de-tmb-els-hi-haura-de-pagar-894-831-euros-pel-descans-de-lentrepa/
[35] http://costb.wordpress.com/2013/10/23/preparen-el-terreny-per-a-noves-retallades/
[36] http://costb.wordpress.com/2013/04/30/lentrepa-per-qui-sel-treballa/
[37] http://costb.wordpress.com/2013/06/17/la-direccio-de-tmb-amb-la-lajuda-de-cgtpsa-li-cobreix-les-vergonyes-a-ccoo-ugt-i-sit/
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Per tots els motius exposats, la CUP i la COS denunciem la nefasta, 
malbaratadora i dilapidadora gestió de la Direcció de TMB, la 

manca de transparència amb què actua amb els diners públics, la 
connivència i l’amiguisme sindical per aplicar retallades i, alhora, 

la repressió sindical reiterada que executa per enfonsar als 
sindicats que lluiten contra aquest estat de coses.

L’experiència de com la Direcció d’autobusos de TMB utilitzen i 
malgasten els diners públics ens demostren que les retallades 

laborals, salarials i de servei públic responen a una decisió 
ideològica que obeeix a un projecte polític i econòmic, més que no 

un problema d’austeritat pressupostaria.

Aquesta presumpte malversació de fons públics ens condueix, 
doncs, a presentar una querella criminal contra Joaquim Forn i 

Dídac Pestaña, com a màxims representants de TMB, tot 
demanant-ne la inhabilitació en els càrrecs que ostenten. 

www.costb.wordpress.com
tb@sindicatcos.cat 

www.barcelona.cup.cat 
barcelona@cup.cat
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Dissabte 14 de desembre 18.30 h
Tres Voltes Rebel Casal Popular de Nou Barris
Pg. Urrutia 125 baixos / Nou Barris, Barcelona / <M> Llucmajor


