
“La millor arma en mans de l’opressor és la ment del oprimit.”
Steve Biko

Més indefensos enfront 
de les agressions 

Volem recordar que Bonilla va ser acomiadat per 
l’incident que es va produir entre ell i un passatger a 
principis del 2013.

No va ser la primera vegada que un conductor 
d’autobús arribava a les mans amb un passatger o 
amb un conductor d’un altre vehicle, però si que en 
aquest cas la Direcció va acomiadar de manera ful-
minant al treballador.

Tots els sindicats van rebutjar l’acomiadament per 
que la Direcció es carregava d’aquesta manera la pre-
sumpció d’innocència i el dret a la legítima defensa 
en cas d’agressió.

De fet, l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias 
(CiU) va arribar a declarar que: “Ni en cas 
de defensa pròpia un servidor públic no pot 
pegar a un ciutadà”.

Malgrat que la primera reacció dels sindi-
cats del Comitè d’empresa en aquell mo-
ment (ACTUB, CCOO, CGT, SIT i UGT) va ser realitzar 
una Assemblea General i posar a votació unes atu-
rades per a la readmissió del conductor, finalment 
aquests sindicalistes van decidir desconvocar-les 
unilateralment sense consultar a la plantilla.

A partir d’aquí els despropòsits de la majoria sindical 
(CCOO, SIT i UGT), amb l’inestimable ajuda de CGT 
per trencar la unitat amb ACTUB, van anar arraco-
nant al company acomiadat, deixant-lo sol enfront 
d’un judici, en el que segons el jutje que et toqui, 
pots tenir més o menys possibilitats de guanyar o de 
perdre.

Desafortunadament aquesta sentència proce-
dent no només té un impacte directa en la vida 
de Bonilla i la seva família, sinó que també tindrà 
repercussions en el futur laboral de la plantilla 
d’autobusos de TMB.

A partir d’aquesta sentència, qualsevol treballa-
dor o treballadora de l’empresa que es vegi incre-
pada, bufetejada, colpejada per un passatger o un 
conductor d’un altre vehicle sentirà no només els 
cops que rebi sinó que tindrà a la ment que defen-
sar-se pot costar-li el lloc de treball.

No parlem en abstracte, sinó de la realitat 
quotidiana de la nostra feina i de les agres-
sions regulars que existeixen.
Recordem que el passat 3 de gener un con-
ductor de la línia 7 va estar a punt de ser 
apunyalat en tres ocasions i va patir una 
agressió a la cama.

Bonilla recorrerà la sentència al TSJC. Men-
trestant, encara està a l’espera del judici penal pels ma-
teixos fets.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ens 
mostrem consternats per aquesta sentència, que 
deixa al carrer a un treballador que es va defen-
sar d’una agressió. Mostrem tota la nostra solida-
ritat al company i al seu sindicat ACTUB.

Els companys i companyes que hem estat al seu 
costat li hem fet saber que pot utilitzar tot el di-
ner recollit durant aquests mesos per dur a terme 
la seva defensa jurídica.

#30 gener 2015

El passat dilluns, 12 de gener, arribava la sentència del judici per l’acomiadament del 
company Bonilla.
Desgraciadament el jutge ha considerat l’acomiadament procedent i, per tant, ja només 
queda recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
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Escollida general: Un nou nyap que no 
satisfarà a ningú   
El dimecres 17 de desembre, es va reunir la Comissió d’explotació (Direcció i ACTUB, CCOO, CGT, SIT 
i UGT) per tractar canvis relacionats amb l’escollida general.
La Coordinadora Obrera Sindical (COS) som exclosos 
d’aquesta i de les altres comissions de treball per la voluntat 
de la Direcció i de la majoria del Comitè d’empresa (CCOO, 
SIT i UGT).
En aquest sentit ja estem preparant una denúncia per dis-
criminació sindical i per que com que no es publiquen ni les 
actes, ni els acords arribats a aquesta i altres comissions, els 
treballadors i treballadores no podem ser conscients dels 
canvis que s’estan imposant en les nostres condicions de 
treball diàries.

Malgrat tot, a vegades i per altres fonts, podem aconseguir 
saber de que s’ha parlat i que s’ha acordat. En concret a la 
reunió de la que parlem la Direcció i els cinc sindicats abans 
mencionats van signar canvis relacionats amb l’escollida 
general i la generació de nous serveis. 
Pots veure l’acta a: http://ves.cat/maPC

En concret es destaca que després de l’escollida gene-

ral i quan es generin els nous serveis creats es podrà 
tornar a escollir. 
Es comenta que ho podran fer els fixos, encara que la 
realitat és que primer podran escollir els de la mateixa 
línia i després els fixos de totes les línies i més tard els 
suplents. Això tindrà conseqüències pels fixos en ge-
neral i pels suplents (tant pels canvis d’horaris, punts 
de relleu, possibilitats d’elegir, etc).

La part més sorprenent és que els cinc sindicats han ac-
ceptat aquest nyap de la Direcció en la escollida general, 
que hauria d’haver de tornar a realitzar, a canvi de res mí-
nimament significatiu. Ni tan sols van posar sobre la taula 
la situació del nou personal de conducció amb contractació 
precària. 

Malament anem si qui ha de negociar el proper Con-
veni col•lectiu manté un perfil negociador tan baix i 
sumís.

No es un adiós, es un...Hasta siempre amig@s! 
Intentaré explicar en pocas palabras todo lo bueno y todo lo malo 
de mi vida laboral en autobuses de TMB durante casi 23 años, lo 
haré lo mejor posible e intentaré no dejarme a nadie sin nombrar 
y para ello diré compañer@s y lo haré sin ofender a nadie tam-
poco.
Ingresé un 30 de abril del año 1992 (la famosa promoción 
Barcelona Olímpica).
En mis primeros años de conductor pasé por momentos labora-
bles duros, ya que sólo descansábamos un día en fin de semana.

Pasé por varios sindicatos: primero CCOO, un par de meses quie-
ro recordar, tuve un problema laboral y de respuesta el famoso: 
con tu numero chaval que quieres?, segundo SIT, el tiempo justo 
hasta que me hicieron firmar en contra de mi voluntad, pero fir-
mé, por primera y última vez, el famoso “ad person”
Tercero ACTUB, fui uno de los afiliados con más tiempo en sus fi-
las y como delegado, que yo crea recordar(si no es así, me podéis 
rectificar) hasta que en la famosa Asamblea de Sants (despido de 
un compañero)en la cual yo como trabajador levanté la mano y 
saliendo mayoría no se respetó el mandato de esa Asamblea. 
Yo, Mondragón 11473, dejé mi cargo como delegado y causé baja 
del mismo y pasé a formar parte del cuarto y último sindicato, 
COS.

En este sindicato he permanecido un corto pero intenso tiempo y 
es donde termino como trabajador mis días. Han sido tantos días 
y horas de mi vida dedicados a conseguir mejorar las condiciones 
laborables en TMB, que con sólo saber que los compañer@s lo 
pueden disfrutar ya me basta.

Viví el laudo de obligado cumplimiento (señor Hinojosa).
No quiero dejar de recordar los dos días, me siento y me sentiré 
orgulloso de haber sido uno de los pilares en formar el Comité 
de descansos y siempre recordaré la famosa reunión dentro de 

un autobús en la cochera de triangulo, hay nacieron los dos días.
Menudo convenio en tema económico, para mí el mejor, fui 
miembro del Comité de convenio, ahí estuvimos l@s de siempre, 
l@s compañer@s. 
Mi análisis en cuanto al sindicalismo es el siguiente: Formé par-
te del sindicalismo radical o combativo o luchador o de los que 
dan la cara, pero al final se ha de valorar el camino realizado por 
tod@s, lo mío sólo ha sido un tramo más de ese camino.
Malos momentos han sido la perdida de mis amigos, unos cuan-
tos y que no voy a nombrar porque siempre estarán en mi me-
moria.

Agradecimiento tengo a much@s, a tod@s los que habéis 
hecho que mi estancia en esta casa sea algo especial, como 
el saber que me he podido equivocar muchas veces y siem-
pre he sabido disculparme y no dejar las cosas en el tinte-
ro, siempre dejé las cosas claras y por ello he sido quien he 
sido: Mondragón.

He tenido expedientes, unos pocos, juicios, otros pocos, pero 
siempre salí bien de ello, algo bueno he tenido, lo malo mío: mi 
impulsividad ante las injusticias, a veces mis formas tampoco 
eran las correctas pero no se puede ser perfecto.
Para no aburriros más, quiero que sepáis por mis propias pala-
bras, que causo baja en TMB, no porque nadie me haya dado 
nada, sino por que el INS me ha reconocido mi incapacidad para 
la conducción, tengo dos opciones o coger el puesto alternativo o 
desvincularme de la empresa, he optado por lo último, dado que 
mi enfermedad tiene que ver con mi entorno laboral y es lo mejor 
para mi salud.
Daros las gracias a tod@s l@s compañer@s por lo que me 
habéis aportado como persona, siempre tendréis un 
amigo. Salud!
Para unos Tino, para otros Mondra.
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L’estudi avaluava la qualitat de l’aire en concret on està situa-
da la Cotxera d’autobusos de TMB de Zona Franca (Carrer A, 
entre els carrers 3 i 4). 
Pots llegir l’Informe aquí: http://ves.cat/maPE

A les seves conclusions indicava que:

“En relació amb els nivells de diòxid de nitro-
gen (NO2), no s’ha superat el valor límit horari 
però sí el valor límit anual.
Respecte a els nivells de partícules en suspensió 
de diàmetre inferior de 10 micres (PM10), no 
s’ha superat el valor límit anual però si s’ha so-
brepassat el nombre de superacions del valor 
límit diari (quantificat com a percentil 90.4).”

Segons els ambientòlegs consultats per la COS 
de l’informe se’n desprèn que es compleixen 
els límits legals anuals, excepte pel NO2; però 
són destacables alguns pics de contaminants 
molt preocupants (plom, arsènic, PS, entre d’altres…). 

Alguns pics detectats superen els límits permesos.

Aquests dos contaminants (NO2 i PM10) 
són els que van provocar (després de 
l’aprovació de la normativa europea so-
bre qualitat de l’aire (2008) i la seva trans-
posició a la normativa espanyola (2011) 
i catalana l’aprovació del Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire.

A més a més, també s’ha de tenir en compte 
els problemes de males olors que hi ha gene-
rades en aquesta zona estudiada.

Per tot això, hem sol·licitat a l’Ajuntament 
de Barcelona (l’ens responsable) 
l’actuació necessària per eliminar els 
contaminants existents i les seves males 
olors.

Us mantidrem informats i informades.

La COS sol·licitem a l’Ajuntament de 
Barcelona l’actuació necessària per 
eliminar els contaminants existents i 
les seves males olors a Zona Franca  
El passat 23 de desembre de 2014, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) vam fer arribar a 
l’Ajuntament de Barcelona l’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona realitzat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat a demanda d’Inspecció de Treball per denúncia del nostre 
sindicat. 

El judici per la denúncia contra la inclusió 
dels fora de conveni a les eleccions 
sindicals serà el 4 de febrer  
Tal com vam informar durant el període de les eleccions sindicals, la Coordinadora Obrera 
Sindical (COS) ens oposàvem a la inclusió dels membres de l’equip directiu fora de conveni en 
el cens electoral.
Vam presentar, igual que ACTUB, queixa a la Mesa electoral i 
denuncia a la Direcció General de Relacions Laborals del De-
partament de treball.
Un cop desestimades les nostres demandes, vam haver de 
denunciar als tribunals la desestimació de l’arbitre designat 
en relació a que els fora de conveni van poder votar a les elec-
cions sindicals del passat 25 de novembre.

Com dèiem llavors: “no entenem que tot aquest personal pugui 
votar en unes eleccions d’un Comitè d’empresa que ni coneix, ni 
negocia les condicions personals dels membres directius fora 
de conveni.
Ens resulta totalment absurd que els directius de tot tipus, els 
caps de les diferents àrees, el personal de direcció de Metro o 
els CGOL’s puguin elegir als representants dels treballadors i 
treballadores d’Autobusos.

Per a nosaltres el 25N es realitzaran unes eleccions tergiversa-
des per la presència electoral dels membres de l’equip directiu 
fora de conveni.”

Finalment, el judici per la denúncia de la COS serà el di-
mecres 4 de febrer a les 10h al jutjat social número 17. 
Segons el que decideix el jutjat podrien tornar-se a repetir les 
eleccions sindicals.

En el cas d’autobusos de TMB els membres Fora de Conveni 
col•lectiu es distribueixen de la següent manera:
1 Vicepresident executiu, 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Di-
rectors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Ge-
rents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Res-
ponsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 
Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.
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Uneix-te a la resistència!


