
“Perquè hi haurà un dia que no podrem més 
i llavors ho podrem tot” 

Vicent Andrés Estellés

Elegeix a consciència
Finalment les eleccions sindicals al Comitè d’empresa seran el dimarts 8 d’abril.
Des de fa setmanes el nombre de sindicalistes i de fulles sindicals a les cotxeres han 
augmentat exponencialment. Es nota que es juguen les seves cadires.

Per a la Coordi-
nadora Obrera 
Sindical (COS) les 
eleccions sindicals 
signifiquen quel-
com molt diferent.

Per un costat, les 
eleccions sindi-
cals són una opor-
tunitat que te-
nim per recordar 
l’acomiadament 
del company Boni-
lla i la discrimina-
ció de la Direcció al 
no posar-lo al cens 
electoral.

En aquest sentit tant ACTUB com la COS hem presentat 
reclamació a la Secció d’Eleccions i Estatuts dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Ocupació a Barcelona perquè 
s’admeti la seva inclusió al cens i pugui participar de les 
eleccions.

Sabem que si l’Inspector de treball ens dóna la raó 
Bonilla anirà a la llista electoral de l’ACTUB. En aquest 
sentit, per a nosaltres el primer és donar un cop de mà a un 
company acomiadat sense importar les seves sigles.

Així ho vam fer amb el company Andreu de Cabo i així ho 
fem amb el company Bonilla.

Per un altre costat, les eleccions sindicals també ens 
serveixen per a mostrar a la plantilla el tergiversades 
que estan aquestes eleccions. I com, òbviament, la 
Direcció se’n beneficia.

De les 725 persones que estan al cens electoral del col·legi de 
tècnics i administratius, aproximadament, 300 persones 
estan fora de conveni.

Un exemple paradig-
màtic: Tot el Consell 
de Direcció que per-
tany a Transports de 
Barcelona S.A. està 
en el cens electoral. 
En concret:

-Director de l’Àrea de 
Desenvolupament de 
Negoci i Relacions In-
ternacionals: Guillem 
Camarasa Berenguer

-Director executiu 
de Presidència: Jordi 
Nicolás Espinosa

-Director general de 
Bus i Transports de l’Oci: Jaume Tintoré Balasch

-Directora de l’Àrea d’Operativa de Bus: Marta Labata 
Salvador

-Director de l’Àrea Tècnica de Bus: Francesc González Balmas

-Director de Serveis Financers: Ismael Uruén Pueyo

-Subdirectora general i adjunta al vicepresident executiu: Lola 
Bravo González

-Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica: Albert Casanovas 
Mon

-Director de l’Àrea de Tecnologia: Frederic Pijoan Posa

-Director de l’Àrea de Control de Gestió, Pressupostos i 
Auditoria Interna: Adolfo Céspedes Martín

També  estan al cens els Caps de CON, Caps d’explotació, Caps 
de personal i Caps de recursos humans, etc.
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Les mateixes persones que estan a un costat de la taula 
representant a la Direcció quan s’anuncien retallades laborals 
i salarials poden votar als que estan a l’altre costat de la taula, 
representant suposadament als treballadors i treballadores.

Les mateixes persones que negociaran el proper conveni 
per part de la Direcció, que estan fora de conveni, poden 
votar als representants dels treballadors i treballadores que 
negociaran el conveni.

Sabent això, a algú li queda algun dubte encara que hi ha 
sindicats que segueixen les directrius directes de la Direcció?

En aquest sentit tant ACTUB com la COS hem presentat reclamació 
a la Secció d’Eleccions i Estatuts dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació a Barcelona perquè s’exclogui, tal com diu la 
jurisprudència, a l’Alta Direcció del cens electoral.

Segons la Direcció només una persona és Alta Direcció a l’empresa 
(Dídac Pestaña).

Sigui quina sigui la resolució d’aquestes dues demandes 
interposades, que podrien acabar també als tribunals, des de 
la COS creiem que la nostra obligació és intentar que aquestes 
injustícies no es donin.

Paraules i fets, dues coses tan antagòniques a TB
Ara que tots els sindicats que es presenten a les eleccions omplen 
les seves fulles amb tot el que gràcies a ells s’ha aconseguit és hora 
de recordar que, en realitat, no ha sigut ni la negociació, ni unes 
persones, ni sigles en concret, les que han marcat les condicions 
laborals i salarials a l’empresa.

De fet, ha sigut la participació, o la manca d’ella, de la plantilla 
de conductors i conductores (amb honroses excepcions 
d’alguns mecànics, tècnics, administratius, etc.) les que han 
aconseguit millorar les condicions de treball, aturar certes 
retallades o perdre part del sou i deixar tirats a companys 
acomiadats.

És evident que en els últims dos anys hi ha hagut una 

davallada enorme de la consciència col·lectiva de la plantilla 
i, encara més gran, ha sigut aquesta davallada en el cas dels 
sindicalistes que havien sigut lluitadors i que ara s’han tornat 
conformistes.

Sense explicar això és impossible d’entendre per què ACTUB, 
CGT i PSA van signar una pèrdua de poder adquisitiu durant 3 
anys quan la majoria del Comitè d’empresa (CCOO, UGT i SIT) 
ja havien anunciat que ho anaven a signar.

Sense explicar això tampoc es podria entendre com ha sigut 
possible que ACTUB, CGT i PSA incomplís la decisió d’una 
Assemblea General de realitzar aturades per un conductor 
acomiadat. Òbviament dels sindicalistes de CCOO, UGT i SIT era 
no només esperable, sinó lògic.

És des d’aquesta perspectiva que resulten molt il·lustradores 
totes les fulles sindicals que sortiran durant aquestes setmanes. 
Totes elles parlaran de defensar els drets dels treballadors, de la 
importància de la negociació, de la necessitat de la unitat sindical i 
de tantes altres idees, buides totalment de contingut.

Nosaltres, com a COS, ho diem obertament: la defensa de les 
condicions laborals dependrà de la mateixa plantilla del que 
estigui disposada a mobilitzar-se, la negociació no portarà a res 
si no hi ha una pressió real al darrere i la unitat sindical amb els 
sindicalistes de la Direcció és un error que s’ha pagat molt car en 
masses ocasions.

Nosaltres, com a COS, preferim el companyerisme 
abans que el sindicalisme, paraula totalment 
prostituïda pels sindicalistes de torn.

I en aquest companyerisme estarem, trèiem o 
no trèiem representació. Com ho fem fet aquests 
dos últims anys. Al peu del canó sense una hora 
sindical.

Que cadascú elegeixi a consciència....

Preguntes de la COS 
a TMB en relació al 
cèntim sanitari
El passat 27 de febrer el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea va declarar 
il·legal el cèntim sanitari.
(Vilaweb: http://ves.cat/jsKg )

Des de la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) hem fet arribar les següents 
preguntes a la Direcció de TMB en relació 
a aquest tema. Estem a l’espera d’una 
resposta.
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Hem decidit presentar a les 
eleccions sindicals una llista 
realitzada pels mateixos 
companys i companyes de la 
COS i, alhora, si aconseguim 
representació al Comitè 
d’empresa, anirem rotant 
com a delegats, renunciant 
al càrrec per què tothom 

pugui estar un temps 
limitat (entre 2 i 3 mesos) 
com a delegat.

D’aquesta manera compartirem 
la responsabilitat entre tots i 
totes durant el temps que duri el 
mandat.

Si coneixes el nostre cap de 
llista, ja saps quin tipus de 
persones som

TMB perd el 
recurs al TSJC 
per il·legalitzar 
les aturades de 
2 hores de l’any 
2012

La COS hem decidit presentar-nos a les eleccions, com a 
mínim, del col·legi d’especialistes i no qualificats, però 
fer-ho d’una manera molt diferent de la resta.

El passat 22 de gener de 2013 
la Direcció de TMB portava a 
judici el Comitè de vaga de la 
Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) a autobusos.

En aquest judici TMB denunciava i 
intentava il·legalitzar les diferents 
aturades que es van realitzar a l’any 2012 
per la readmissió d’Andreu de Cabo i 
contra l’eliminació de la paga extra de 
Nadal. 

Al març de 2013 sortia la sentència 
absolent al Comitè de vaga de la COS: 
http://ves.cat/jsJZ 

Al seu torn  el Comitè de vaga d’ACTUB, 
CGT i PSA va ser jutjat pel mateix el 25 de 
setembre de 2013 i a l’octubre la Direcció 
de TMB també va perdre aquest judici.  

Malgrat haver perdut els dos judicis, 
la Direcció va recórrer les sentencies i, 
ara, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha tornat a tombar 
el recurs de TMB contra la sentència 
favorable als interessos de la COS. En 
aquest enllaç la sentència: http://ves.cat/
jsNl

Des de la COS exigim: 

-Que els directius i directives que han 
format part d’aquestes denúncies 
perdudes siguin depurades dels seus 
càrrecs. No es pot continuar finançant 
amb diners públics la repressió sindical 
contra els treballadors i treballadores. 

-Que s’acabi amb la repressió constant, 
via sancions, via denúncies penals de la 
Direcció de TMB contra els treballadors 
i treballadores que més donen la cara en 
defensa de les condicions laborals. 

Ja ni hi ha prou de tanta impunitat de 
la Direcció.

Dimissió de Joaquim Forn i Dídac 
Pestaña!

Què és la Coordinadora Obrera Sindical?
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.



De fet, el que volen dir els sindicalistes 
professionals de la UGT és que la COS 
som part d’un moviment en el que també 
està, entre altres, la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP). D’aquesta manera 
aquests professionals del rebaix sindical 
demostren que saben dir el que és 
evident i que nosaltres mai hem amagat, 
tot al contrari, n’estem molt orgullosos i 
orgulloses. 

No només compartim amb la CUP 
la defensa d’un Transport Públic de 
qualitat, per a tothom, amb condicions 
laborals dignes i sense repressió sindical, 
sinó que a més hem posat una querella 
criminal conjuntament contra el 
President i Vicepresident de TMB. +info: 
http://ves.cat/jsKn

  Obviament, el que intenten els 
sindicalistes de la UGT amb les seves 

acusacions és fer creure que tots els 
partits polítics són iguals, per així 
intentar desacreditar la COS i la CUP a la 
vegada. 

De la mateixa manera que alguns 
treballadors i treballadores diuen que 
tots els sindicats són iguals, però després 
descobreixes que ells estan a CCOO, UGT 
o SIT, els sindicalistes professionals 
i n t e n t e n 

netejar la seva imatge embrutant la de 
tothom. 

I no és sorprenent que UGT faci això…
per que el que no expliquen a la plantilla 
quan parlen dels interessos “polítics” de 
la COS és que ells també tenen un partit 
polític de referència.

En concret, UGT és el sindicat del PSC de 
Dídac Pestaña, Vicepresident de TMB.

Ja se sap que dir que ets el sindicat del 
que decideix les retallades a l’empresa 
no queda massa bé entre els i les 
treballadores. 

El passat divendres 7 de febrer, el diputat i 
candidat del PSC a les primàries d’aquest 
partit per ser Alcalde de Barcelona, 
Jaume Collboní, va fer-se aquesta foto 
tan somrient amb els sindicalistes de la 
UGT a la cotxera de Zona Franca.

Diputat al Parlament català des de 2010 
i advocat, va ser membre de la Direcció 
d’UGT a Catalunya. Actualment és secretari 
de Comunicació i portaveu de la Comissió 
Executiva Nacional del PSC. És un dels 
homes de confiança de Pere Navarro i, com 
a tal, “candidat oficialista”.

Tenint en compte aquesta unió entre 
PSC i UGT no sorprèn a ningú dintre 
de l’empresa que 3 sindicalistes d’UGT 
estiguessin il·legalment rebaixats durant 
anys, col·locació de polítics del PSC en 
l’equip directiu, que hi hagi endollaments 
i incorporacions a l’empresa amb el carnet 
d’UGT a la boca i pagaments de diners 
públics quan legalment no hi ha cap 
obligació. 

Tot això a costa de signar retallades 
laborals i salarials, discriminació salarial 
i de descansos en la contractació, pactes 

d ’e f i c à c i a 
l i m i t a d a , 
esquirolatge 
en totes 
les vagues 
i feina 
d’intoxicació 
entre la 
plantilla.

Per últim, 
n o m é s 
r e c o r d a r 
com va 
tractar el 
PSC (Clos, 
H e r e u , 
C a s a s , 
Escarp, etc.) a la plantilla d’autobusos 
durant la mobilització pels 13 caps de 
setmana, per les pujades salarials, contra 

l’acomiadament de Pablo Díez, pels 2 dies de 
descans setmanal, contra l’acomiadament 
d’Andreu de Cabo, etc.
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UGT: El sindicat de Dídac Pestaña, 
Vicepresident de TMB 

Qui és Jaume 
Collboní?

PSC i UGT: dues cares de la mateixa moneda.
Els seus privilegis a costa de les condicions laborals i salarials de la plantilla. 

En vàries ocasions l’empresa sindical UGT a autobusos de TMB ha acusat a la 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) de tenir interessos “polítics” en la nostra 
actuació.


