
“La imaginació és més important
que el coneixement” 

Albert Einstein

Unes eleccions sindicals 
molt alliçonadores 
A principis del mes d’abril s’haurien d’haver realitzat les eleccions sindicals al Comitè 
d’empresa. Diferents reclamacions presentades i l’actitut prepotent de la Direcció han fet 
impossible seguir el calendari acordat.
  
A diferència de les nou eleccions sindicals anteriors, aquestes venen marcades per 
l’acomiadament d’un conductor i per que tots els membres de l’equip directiu, fora de 
conveni, no podran ni votar, ni ser votats. 

El dilluns 3 de març la Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
vam presentar diferents reclamacions a la Mesa Electoral 
sobre el cens electoral exposat a les cotxeres. 
Sol·licitàvem diferent informació per dos motius:
Per un costat, pensàvem que el conductor acomiadat (Boni-
lla) hauria d’estar en el cens d’elegibles i electors i, per altre 
costat, pensàvem que l’Alta Direcció no hauria d’estar en el 
cens d’elegibles i electors.
La Mesa Electoral va decidir el dimarts 4 de març desesti-
mar les nostres peticions.

Per aquest motiu la COS vam 
sol·licitar el dimecres 5 de març a 
l’oficina pública d’eleccions als òr-
gans de representació dels treballa-
dors de Serveis territorials d’empresa 
i ocupació de Barcelona que es rea-
litzés un arbitratge entre nosaltres i 
la Direcció en relació a aquestes dues 
qüestions.

L’arbitratge amb l’Inspector de Tre-
ball es va realitzar el 13 de març i el 
dijous 20 de març van arribar les reso-
lucions.

En les dues demandes l’Inspector de treball donava la 
raó a l’ACTUB i a la COS. 
•	 En el cas del conductor acomiadat (Bonilla) la resolució 

estimava la impugnació realitzada pels dos sindicats 
(ACTUB i COS) i declarava la nul·litat de l’acte de la Mesa 
Electoral consistent en rebutjar la inclusió en el cens 
electoral d’aquest treballador.

Per tant, Bonilla podrà anar a la llista electoral d’ACTUB i 
podrà votar a les eleccions sindicals.
•	 En el cas de l’Alta Direcció la resolució, molt interessant 
en descriure el paper de totes les persones fora de conveni 

i de l’opacitat de la Direcció, estimava la 
impugnació presentada pels dos sindicats 
(ACTUB i COS) i declarava la nul·litat de l’acte 
de la Mesa Electoral consistent en la inclusió en 
el cens electoral del Personal de Direcció.

L’Inspector de treball assenyalava una llista de 
tots els directius que havien de sortir del cens 
electoral:
•	 Totes les persones que formin part 
del denominat “Consell de Direcció” i la 
denominada “Comissió Executiva”.

•	 Totes les persones que tinguin potestat 
en l’àmbit dels Recursos Humans, incloent 
a totes les que formin part en, representació 

de l’empresa, de les Comissions de Treball compostes per 
representants de l’empresa i representants sindicals, siguin 
o no paritàries.
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•	 Tots aquells càrrecs que tinguin capacitat d’acomiadar o 
comunicar acomiadaments en nom de l’empresa. Entre ells, tots 
els càrrecs del nivell de Cap de Zona i assimilats i els seus superiors. 
Els Cap de Zona tenen capacitat per acomiadar i comunicar 
acomiadaments.

•	 Tots aquells càrrecs que hagin accedit al lloc des de l’exterior 
de l’empresa sense haver passat per un procés de selecció amb 
convocatòria pública, ja que els mateixos només poden ser 
considerats personal de confiança de lliure nomenament i remoció 
i, per tant, assimilats a l’Alta Direcció.

•	 Tots aquells càrrecs 
que hagin promocionat al 
seu actual lloc de treball 
sense passar per un 
procés de convocatòria de 
promoció interna, ja que 
els mateixos només poden 
ser considerats personal 
de confiança de lliure 
nomenament i remoció i, 
per tant, assimilats a l’Alta 
Direcció.

Arran d’aquestes ressolu-
cions la Direcció va trans-
metre a la Mesa Electoral 
que no podia aportar un 
nou cens per que, segons 
la seva interpretació, tots i 
totes les empleades d’autobusos de TMB quedàvem fora del 
cens electoral.
Així, de cop i volta, la Direcció volia fer creure que tota la plantilla 
som directius. O el contrari, que només hi ha un directiu a auto-
busos de TMB, Dídac Pestaña, el Vicepresident executiu, tal com 
va assenyalar la Direcció en la primera trobada amb l’Inspector de 
treball.
Amb aquesta estratègia de negació de la realitat la Direcció busca-
va dues coses: intentar que el mínim de directius quedessin fora 
del cens electoral i allargar el procés el màxim temps possible per 
que es realitzi primer el judici per acomiadament del company Bo-
nilla.
Per altra banda, la Direcció també va anunciar que denunciava als 
jutjats les resolucions realitzades per l’Inspector de treball. El ju-
dici serà el dijous 22 de maig a les 10h al Jutjat Social nº6. Això no 
atura el procés de les eleccions sindicals. 

En canvi, la COS com a part afectada per aquesta denuncia 
aprofitarà aquest judici per reclamar tots els contractes del 
personal fora de conveni.
L’intent de la Direcció per a no haver d’acatar la resolució de 
l’Inspector de treball en relació als directius va implicar que 
s’hagués de reclamar una clarificació del laude.
Mentre ha durat aquest procés la COS hem publicat tots els càrrecs 
fora de conveni que existeixen a autobusos de TMB. Informació 
que, evidentment, també vam entregar a l’Inspector de treball. 
Després de vàries reunions amb l’Inspector de treball on han par-
ticipat la Direcció i tots els sindicats del Comitè d’empresa, final-
ment, va sortir el passat dijous 24 d’abril la resolució que clarifica 
que cap membre fora de conveni de Transports de Barcelona S.A. 
pot estar al cens electoral. Per tant, ni poden votar, ni poden ser 
votats.

En concret l’Inspector de treball afirma que s’ha d’excloure 
del cens electoral:

“Todas las persones que constituyen el colectivo de personal excluido del 
Convenio, ya que dichos trabajadores han ejecutado la opción de ubicar-
se en lo que podríamos denominar bloque empresarial y su inclusión en 
el censo supondría, de una parte, contaminar de una manera irreversible 
la identidad de los interlocutores y, de otra, un elemento pertorbador del 
desarrollo de las relaciones laborales.”

Aquestes eleccions sindicals han posat sobre la taula quin 
paper juguen els diferents 
sindicats que existeixen a 
l’empresa.
Volem recordar que només 
ACTUB i la COS hem realitzat 
aquestes dues denúncies ara 
guanyades. No oblidem que a 
les eleccions sindicals es pre-
senten 10 sindicats diferents. 
Per què la resta de sindicats no 
ho han denunciat?
La realitat, per crua i cutre que 
sigui, és que els altres sindicats 
no s’han preocupat de mante-
nir un contacte regular amb el 
conductor acomiadat. 
No han estat al seu costat en 
els moments difícils que està 
passant. Si ho haguessin fet, 

haurien sabut que s’havia de posar aquesta denúncia. 
Desgraciadament, l’acomiadament d’un treballador només els hi 
serveix per publicar alguna cosa en les seves fulles per quedar bé, 
però no per estar amb la persona que es troba al carrer. 
El que ha fet el Comitè d’empresa deixant tirat a Bonilla és el que 
faria aquest mateix Comitè d’empresa amb qualsevol treballador o 
treballadora que la Direcció acomiadés.
En relació a la denúncia de la presència de la Direcció al cens elec-
toral ha estat la desídia, malgrat totes les hores sindicals, la conni-
vència amb la Direcció i/o el conformisme les que han fet que tots 
aquests altres sindicats, que s’omplen la boca de la defensa dels 
drets laborals, no presentessin cap denúncia per que, segons ells, 
no serviria per a res. 
Ha quedat clar que el que no serveix és el que fan aquests sindica-
listes, que és res de res.
De rellevancia a l’hora de clarificar encara més el paper d’UGT i el 
SIT són les seves declaracions en contra de treure el membres fora 
de conveni del cens electoral. 

Que cadascú tregui les seves conclusions, la nostra és molt 
senzilla: S’ha de netejar de vividors sindicals el Comitè 
d’empresa.

Pots trobar aquí:
•	 La resolució de l’Inspector de treball: http://ves.cat/knlR

•	 La resolució excloent a tots els fora de conveni: http://ves.cat/
knl2

•	 La llista de tots els membres fora de conveni: http://ves.cat/knoK
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En aquest judici TMB denunciava i in-
tentava il·legalitzar les diferents atura-
des 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 abso-
lent al Comitè de vaga de la COS.
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 al Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que va tornar a tombar el recurs 
de TMB contra la sentència favorable als 
interessos de la COS.
Finalment, la sentència contra la 
il·legalització de les vagues convocades (2 
hores per 3 torns) per la COS ja és ferma. 
Per tant, la Direcció de TMB ja no pot re-
córrer més.
Des de la COS tenim clar que aquesta sen-
tència ferma serà una eina de mobilitza-

ció a tenir molt en compte en la negocia-
ció del proper Conveni col·lectiu.
A partir d’ara la Direcció sap que els tre-
balladors i treballadores d’autobusos de 
TMB podran tornar a utilitzar les atura-
des de dues hores en tres torns quan ho 
consideren necessari.
Tenint en compte els discursos del 
Conseller de territori i sostenibilitat, 
l’Alcalde de Barcelona i el President i Vi-
cepresident de TMB utilitzant el dèficit 
per exigir nous sacrificis a la plantilla, ara 
saben que els treballadors i treballadores 
podem respondre’ls com ja vam fer amb 
la paga extra de nadal i l’acomiadament 
d’Andreu de Cabo.
Val més que els que manen a la Genera-
litat, a l’Ajuntament i a TMB s’ho pensin 
molt abans de tocar les condicions labo-
rals/salarials sinó volen tornar a obrir la 
caixa dels trons. I els hi recordem que al 
2015 hi ha eleccions municipals.

El dilluns 7 d’abril la Coordinadora Obre-
ra Sindical (COS) vam entregar una carta 
dirigida a la Directora de l’àrea de per-
sones de Bus, Ana Maria Monferrer, on 
sol•licitem	 que	 la	 Direcció	 de	 l’empresa	
tiri endavant una campanya de sensibi-
lització al públic sobre la problemàtica 
de les agressions que patim els treballa-
dors i treballadores d’autobusos de TMB.
Sol·licitem que la Direcció generi, a 
l’igual que fa amb les campanyes publi-
citaries de TMB, anuncis als mitjans de 
comunicació, cartells i tríptics als Auto-
busos i Metro i de manera viral a les xar-
xes per aturar les agressions que venim 

patint com a col·lectiu.
De	la	mateixa	manera,	també	sol•licitem	
que	la	Direcció	col•loqui	en	un	lloc	visi-
ble de l’autobús adhesius on s’informi al 
passatge que segons la Llei 9/2011:
“Els treballadors de les empreses de 
transport públic passen a ser conside-
rats agents de l’autoritat, cosa que re-
forçarà la seva tasca d’inspecció i vigi-
lància ja que qualsevol agressió a aquest 
personal podrà ser considerada delicte. 
S’equiparen així al personal de les empre-
ses ferroviàries.”
•	 Lleis Òmnibus: http://ves.cat/knoQ

Sentència ferma contra la pre-
tensió de TMB d’il·legalitzar les 
vagues d’autobusos

Sol·licitem una campanya de 
sensibilització sobre les agres-
sions que patim la plantilla 
d’autobusos

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

El vehicle que analitza l’aire va estar present 
entre dos i tres mesos, però transcorregut 
un temps prudencial, i com que no hem 
rebut els resultats, la COS vam reunir-nos 
amb el nou Inspector de treball que por-
ta les denúncies d’autobusos de TMB. Allà 
vam preguntar pel retard d’aquesta denún-
cia.
Pocs dies després l’Inspector de treball ens 
ha respòs el següent:

“Buenos días:
 Me dijeron que ellos tampoco han recibido el in-
forme del análisis, y están pedientes del mismo.
No obstante, en cuanto inicie la tramitación de 
los asuntos relativos a transporte urbano toca-
remos el tema y , supongo, que para entonces ya 
tendremos dicho informe y se prodrá efectuar 
una valoración y adoptar medidas si fuese ne-
cesario.
Un saludo, 
Rodrigo de la Torre Quintana.”

A la que tinguem els resultats els publi-
carem.

A l’espera dels 
resultats de 
l’anàlisi de l’aire 
a Zona Franca i 
Guantánamo
El passat octubre de l’any passat un 
vehicle del Departament de territori 
i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya començava a realitzar a la 
cotxera de Zona Franca mesuraments 
de l’aire per la denúncia presentada 
per la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) en relació als forts i males olors 
que es respiren a la zona.
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Què es la Coordinadora Obrera Sindical?

Aquí pots trobar el dossier de premsa sobre 
el context i la situació en relació a la quere-
lla criminal presentada: http://ves.cat/i9S0

Malgrat que la CUP i la COS hem infor-
mat públicament que la querella crimi-
nal sol•licita només la inhabilitació dels 
càrrecs de Forn i Pestaña, els sindica-

listes de CCOO, 
CGT, PSA, UGT 
i SIT no s’han 
cansat de repetir 
públicament i a 
través de rumors 
que sol•licitem 
el retorn dels 
diners que van 
cobrar els con-
ductors i con-
ductores que no 
havien denun-
ciat els danys i 
perjudicis del 

temps de l’entrepà.

Com sempre, aquests sindicalistes 
menteixen i ho saben.

Qualsevol pot llegir el dossier i veure 
que aquests sindicalistes no tenen cap 
escrúpol per tractar d’enganyar a la 
plantilla.

També pots llegir la querella criminal per 
veure els diferents temes que es denuncien:
http://ves.cat/i9Ta

Si coneixes els 
nostres caps 
de llista ja saps 
quin tipus de 
persones som

Amb la querella 
criminal presentada 
per CUP i COS 
només sol·licitem 
la inhabilitació 
del President i 
Vicepresident de 
TMB
El passat 9 de desembre de 
2013 la CUP de Barcelona i la 
Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) presentàvem una que-
rella criminal contra Joaquim 
Forn i Dídac Pestaña, President 
i Vicepresident de TMB.

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.


