
“L’inevitable no es ploriqueja. L’inevitable cal enfrontar-ho”
José “Pepe” Mujica

Un Comitè d’empresa 
al servei de la Direcció

Com era d’esperar van passar les eleccions sin-
dicals i quasi totes les seccions sindicals van 
desaparèixer de les cotxeres, no hi havia repar-
timent massiu de fulles  i alguns han tingut els 
seus plafons sindicals buits i abandonats. 

Per a la majoria dels sindicalistes un cop 
passades les eleccions sindicals la planti-
lla ja no tornava a importar gens ni mica.

Només ACTUB i la Coordinadora Obrera Sin-
dical (COS) vam publicar informació sobre 
les conseqüències del resultat electoral i, en 
el nostre cas, sobre la tasca que realitzem en 
relació a les agressions i la denuncia per la Ga-
rantia Temps de Presència.

Volem recordar que tant durant el període de les 
eleccions sindicals com després d’aquestes vam con-
tinuar traient el nostre butlletí mensual que tens a les 
mans, repartint lo en el nostre temps lliure. Ni més, 
ni menys.

Un mes després de realitzades les eleccions sindicals 
tenia lloc el primer Comitè d’empresa. Vam trigar poc 
en veure com utilitzarien la seva majoria els sindicalis-
tes de CCOO, SIT i UGT.

En el primer punt de l’ordre del dia, l’elecció del 
President del Comitè d’empresa, la COS vam pre-
sentar la proposta d’elegir a Bonilla per mostrar-
li suport abans del judici per acomiadament del 2 
d’octubre.

Els delegats de CCOO, SIT i UGT van preferir votar a 
Salvador Correcher (SIT) com a President. 
D’aquesta manera els vots d’ACTUB, CGT i COS no van 
ser suficients per que el treballador acomiadat fos ele-
git. ACAT (el sindicat de comandaments) es va abste-
nir en la votació.

La mateixa majoria (CCOO, SIT i UGT) va imposar 
que a les diferents Comissions de treball (Explotació, 
Material Mòbil, Formació, etc.) només estiguessin re-
presentades les 5 candidatures més votades (ACTUB, 
CCOO, CGT, SIT, UGT), deixant d’aquesta manera sen-
se representació a l’ACAT i a la COS, que no podrem as-
sistir a aquestes comissions.

La COS vam mostrar el nostre desacord en la utilització 
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Continua a la següent pàgina...

El passat 15 de juliol es va reunir el primer Comitè d’empresa realitzat després de les 
eleccions sindicals. Tant per com va anar la primera reunió d’aquest òrgan com per 
qüestions judicials en relació a ell tot indica que no tindrà massa recorregut.
Aquí t’ho expliquem...   
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Deu anys sense Pablo Díez: 
Recorda la seva història 
Fa deu anys de l’acomiadament, i posterior suïcidi, del conductor 

que la majoria del Comitè d’empresa (CCOO, SIT i UGT) esta-
va realitzant del Reglament del Comitè d’empresa que indica 
que: 
Totes les comissions estaran formades pels membres de 
cada una de les forces sindicals representades en el Comitè 
d’empresa. 

D’aquesta manera quedava clar que el nou Comitè 
d’empresa estava lligat de peus i mans pel “rodillo” dels 
sindicalistes de CCOO, SIT i UGT. O sigui, per la Direcció.

Evidentment, aquests sindicalistes han de mantenir certes 
formes i utilitzar les seves “habilitats” diplomàtiques per in-
tentar donar una imatge de credibilitat de cara a la plantilla 
que nosaltres fa molt temps que ja no ens creiem.   

En aquest sentit, malgrat no haver volgut elegir a Bonilla com 
a President del Comitè d’empresa van presentar la proposta 
(UGT) de fer una carta a la Direcció buscant una solució nego-
ciada abans del judici per acomiadament.

De la mateixa manera, malgrat no veure amb bons ulls que es 
publiquin les dades dels alliberaments sindicals, com es feia 
abans de que es condemnés a UGT a tornar 3 alliberaments 
anuals il·legals, van votar a favor de fer la petició  com a Comi-
tè d’empresa a la Direcció.

En els dos casos el sindicalistes de CCOO, SIT i UGT saben que  
la Direcció no mourà ni un dit, així que es poden permetre el 
“luxe” de fer creure a la plantilla que estan al costat del con-
ductor acomiadat o en favor de la transparència sindical. 
La realitat és tota la contraria i ni estan, ni se’ls espera.

Com a COS hem començat a treballar en el camp judicial 
per denunciar la discriminació a la que ens sotmeten al 
excloure’ns de les diferents Comissions de treball. 

Com a COS també hem decidit que estarem presents en les 
reunions del Comitè d’empresa per marcar de ben aprop als 
sindicalistes de la Direcció. Això sí, anirem en el nostre temps 
lliure o anant a l’autobús després de la reunió. 

Per altra banda, tal com havíem informat en el passat, la Direc-
ció havia denunciat els tres diferents laudes que l’Inspector 
de treball havia realitzat deixant al personal fora de conveni 
col·lectiu sense poder participar en les eleccions sindicals. 
Aquí pots llegir la noticia: http://ves.cat/lNlo 

Aquests laudes havien significat que 280 membres de l’equip 
directiu fora de conveni d’autobusos de TMB no haguessin 
pogut votar i el col·legi de tècnics i administratius passes de 
tenir 5 delegats a tenir-ne 3.

Els sindicalistes de CCOO, SIT i UGT, que havien perdut 
vots per l’exclusió dels fora de conveni, havien mostrat el 
seu suport a la Direcció en la denuncia contra la decisió de 
l’Inspector de treball. 

Finalment, ha sortit la primera de les sentencies 
anul·lant el jutjat el laude que treia a tots els fora de 
conveni del cens. 
Tot indica que després del període de vacances hi haurà 
noves eleccions sindicals.

A manca de la realització dels judicis sobre dos laudes que 
també afecten aquest tema està per veure qui dels 280 fora 
de conveni podrà o no votar.

Com a COS ens prenem aquesta nova situació com a una 
segona oportunitat per canviar la correlació de forces 
en el Comitè d’empresa. 
Si creuen que ens quedarem aturats és que encara no 
ens coneixen suficientment.

Van ser necessaris set mesos de mobilitza-
cions de la plantilla d’autobusos (vagues 
el 8 i 9 de maig de 2004, manifestacions, 
concentracions, etc.) per a que la Direcció 
reconeixes en un acte de conciliació al Ju-
tjat de lo social nº7 la improcedència de 
l’acomiadament (26/10/2004).

Malgrat reconèixer la Direcció el seu error 
en els jutjats, en assumir la improcedèn-
cia del seu acomiadament, els directius 
de TMB van continuar sent els mateixos. 
Ningú va ser cessat, ningú va assumir cap 
responsabilitat.

En aquests anys han canviat algunes ca-
res en la Presidència de TMB, però el caci-
quisme continua sent el mateix.

La Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) no oblidarà mai aquest com-
pany i la injustícia que amb ell es va 
cometre.

Per aquest motiu, creiem important que 
el màxim de treballadors i treballadores 
de TMB coneguin de primera mà aquesta 
història.

Si vols aconseguir el llibre: Pablo Díez: la 
otra cara de TMB a 6€ pots posar-te en 
contacte amb nosaltres mitjançant correu 
o per telèfon:

-tb@sindicatcos.cat
-Horta: Medina: 696 107 562
-Pablo Díez: Tania: 647 572 340

-Zona Franca: Javi: 620 121 733
-Guantánamo: Santi: 639 889 112
-Triangle: Garganté: 669 171 957
-Tècnics: Andreu: 659 601 877
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Recordem que des de l’agost de l’any 2006 la Comissió Pa-
ritària dels diferents convenis hauria d’haver-se posicionat 
sobre com un treballador podia gaudir d’aquest dret.

Res s’ha fet durant tots aquests anys a la Comissió Pa-
ritària amb aquest dret i d’aquesta manera la Direcció 
ha decidit unilateralment si col•locava o no el permís 
no retribuït al treballador que el demanava.

Per aquest motiu, la Direcció ha denegat aquest dret en més 
d’una ocasió i això ha acabat comportant algunes vegades 
sancions que, si bé no s’han complert, sí que han servit per 
acumular-se a l’expedient del treballador, amb tot el que té 
per a possibles sancions futures.

Després de dues denuncies de la COS a la Inspecció de tre-
ball en relació a aquest tema, l’Inspector afirmava en una de 
les seves resolucions:

“L’Inspector que subscriu suposa el fet que no estiguin 
clares les regles que s’han de tenir en compte per a la 
sol•licitud dels permisos no retribuïts. El fet de no ha-
ver termini de sol•licitud suposa una limitació insalva-
ble i el fet que queda sempre el treballador a expenses de 
l’empresa li digui de manera unilateral i sense capacitat 
per defensar-se si existeixen o no necessitats del servei. I a 
més es tracta de un permís no retribuït. Encara que el fun-
cionari que subscriu considera que almenys s’haurien jus-
tificar d’ alguna manera quines són aquestes necessitats 
del servei que no evidencien en les respostes negatives, no 
pot entrar en el fons de l’assumpte, ja que la elucidació 
de la correcta interpretació de la norma és competència 
exclusiva de la Jurisdicció Social.”

Un company de la COS va denunciar llavors als Tribunals i 
el passat dimarts 20 de juny de 2014 es va realitzar el judici 
al jutjat social nº16. 

Pots llegir a sota la sentència: http://ves.cat/lC7Y

Finalment el jutge no ha volgut entrar al fons de la qüestió 
i ha sentenciat que la Comissió Paritària (tots els signats de 
l’últim conveni: ACAT, ACTUB, CCOO, CGT, PSA, SIT i UGT) 
ha de ser preguntada de nou sobre el dret als permisos no 
retribuïts.

No deixa de sorprendre que, malgrat el jutge accepta que 
aquesta Comissió no ha realitzat cap posicionament des de 
2006, torni a ser requerida a la mateixa instància una reso-
lució. 

Sobretot, quan la Comissió Paritària no sembla tenir cap 
intenció de resoldre aquesta situació que permet que la 
Direcció continuï negant el dret als permisos no retribuïts 

i obrint expedients sancionadors.

Per tant, la situació pel moment en relació als permi-
sos no retribuïts queda igual com estava. Ni millor, ni 
pitjor. Estem en el mateix punt.

Des de la COS anunciem que farem les gestions oportunes 
de tornar a sol•licitar a la Comissió Paritària que es posicioni 
i, com suposem, quan no ho faci tornarem a denunciar la 
situació d’indefensió de la plantilla en vers als permisos no 
retribuïts.

Mentrestant, aconsellem a tots els treballadors i treballa-
dores que continuïn sol•licitant aquest tipus de permisos 
quan els necessitin i que no es facin enrere si la Direcció 
els hi denegen. Malgrat l’amenaça de sanció, la Direcció 
sap que no pot aplicar les sancions en relació a aquest 
tema per l’acord de desconvocàtoria de vaga de l’any 
2006.

Per qualsevol dubte o per més informació podeu po-
sar-vos en contacte amb els companys i companyes de 
la COS. 
Pots trobar els telèfons per cotxeres a la imatge.

El jutjat nº16 sentencia que la Comissió Paritària ha de 
pronunciar-se sobre els permisos no retribuïts...
...malgrat porta en silenci des de 2006
El juny de 2013 un company de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) va denunciar la situació de 
indefensió dels treballadors i treballadores per poder exercir el dret als permisos no retribuïts.



4


