
“Si vaig caure, és perquè estava caminant. I caminar val la pena, encara que caiguis.” 
Eduardo Galeano

L’Audiència de Barcelona arxiva la querella 
criminal contra Forn (CiU) i Pestaña (PSC), 
President i Vicepresident de TMB 
El 9 de desembre de 2013 la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i la CUP 
de Barcelona presentàvem una querella criminal contra els dos màxims 
responsables de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Joaquim 
Forn i Dídac Pestaña.
La COS d’autobusos de TMB denunciàvem la rela-
ció de connivència entre la Direcció i els sindicats 
CCOO, UGT i SIT, ja que mentre que la Direcció 
aplica retallades laborals, salarials i de servei de 
busos, aquests sindicats desmobilitzen a la plan-
tilla, estenent l’argument de la por 
amb el xantatge d’un ERO si no 
s’accepten retallades i defensen 
un individualisme en contra de 
les vagues que s’han realitzat en el 
passat.

Aquesta situació ha fet que la 
Direcció els hi torni els favors 
a aquests sindicalistes a través 
d’hores sindicals il•legals, ‘endo-
llaments’ d’exdelegats sindicals a 
càrrecs directius i ‘endollament’ 
de familiars i afiliats a les empre-
ses del bus i el metro.

En la querella criminal interpo-
sada vam denunciar que la Di-
recció va realitzar un pagament 
de 2.685.039,84€ per a que els 
sindicats CCOO, UGT i SIT no sortissin malpa-
rats sindicalment per no haver denunciat els 
danys i perjudicis que sí van denunciar i van 
guanyar 672 conductors i conductores per no 
haver pogut gaudir durant dos anys dels 15 mi-
nuts de descans (més conegut com l’entrepà).

Després de sis anys de lluita judicial el Tribunal 
Suprem va sentenciar que els 672 conductors de-

nunciants (afiliats i afiliades en aquell moment a 
ACTUB, CGT i PSA) havien de cobrar un total de 
894.837,84€.

La Direcció de TMB després de realitzar varis 
recursos ja no podia fer res 
més que pagar el que devia a 
aquests treballadors i treballa-
dores.

Sorprenentment, una empresa 
com és TMB, amb un important 
dèficit acumulat, que havia fet 
dos recursos en relació a aquest 
judici, va decidir que anava a 
extrendre a tota la plantilla de 
conducció (3.000) el pagament 
d’una sentencia que afectava 
només a 672 conductors i con-
ductores.

S’havia tornat la Direcc-
ció generosa de cop i volta? 
Quin era el motiu de la Di-
recció per extendre el paga-

ment no obligatori legalment a la totalitat de 
la plantilla de conducció?

La Direcció no volia deixar tirats als “seus” sin-
dicats afins. Sabia que si els afiliats i afiliades de 
CCOO, UGT i SIT no cobraven aquesta indemnitza-
ció els seus sindicalistes perdrien afiliació, vots i 
influència entre la plantilla.
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Al cap i a la fi, aquest pagament que ningú de CCOO, UGT 
i SIT podia reclamar judicialment representava una in-
versió per part de la Direcció de TMB en el “seus” sindi-
calistes que li podrien tornar el favor en propers conve-
nis congelats, en més retallades o en privatitzacions en 
les que les mobilitzacions de la plantilla serien boicote-
jades pels “seus” sindicalistes de sempre.

Mentrestant, la Direcció no s’ha cansat de gastar 
diners públics en represaliar als sindicats i als tre-
balladors que intenten fer front a les retallades la-
borals, salarials i de servei. Ho ha fet a través d’un 
acomiadament declarat nul per repressió sindical 
(Andreu de Cabo), denunciant penalment i infruc-
tuosament a dos conductors que van informar d’un 
abús d’autoritat (Mercader i Garganté) i intentant 
il•legalitzar les aturades realitzades als autobusos, 
cosa que tampoc ha aconseguit.

La CUP de Barcelona, per la seva banda, denuncia-
va que sota la campanya mediàtica de la Nova Xarxa 
d’autobusos de TMB s’amaga una reducció global del 
servei d’autobusos que s’està realitzant des de 2007 
amb l’eliminació de línies senceres (s’han creat 9 noves 
línies i s’han eliminat 21), l’eliminació del servei de Bus 
de Barri els diumenges i festius i l’eliminació de serveis 
de quasi totes les línies en un 10% entre setmana i un 
25% els caps de setmana.

Juntament amb la retallada i empitjorament del servei 
d’autobusos s’ha incrementat anualment el preu del 
transport públic.

En concret en 10 anys la T10 va patir una pujada d’un 
70% del cost. L’any 2012, a més, es va incrementar en 
un 28% el preu del bitllet únic. Aquest any, el pacte CiU 
i PSC just abans de les eleccions ha frenat momentània-
ment aquest increment.

Xavier Trias ha fet una política continuista amb el que 
havien fet anys de govern del PSC en matèria de Trans-
port Públic. La sociovergència que existeix a la Presi-
dència de TMB ha fet possible mantenir la privatització 
del servei d’autobusos nocturns, del bus de Nou Barris 
i de totes les feines externalitzades que es realitzen a 
l’interior de TMB.

Des de la CUP de Barcelona es proposa la promoció del 
Transport Públic de superfície mitjançant l’increment 
del servei amb la recuperació de línies, parades i eixos 
de la ciutat que estan descoberts ara com ara.

Millorant la prioritat de l’autobús en la circulació, realit-
zant compres de vehicles segons les necessitats i no per 
raons d’imatge (com s’ha fet en el cas dels biarticulats). 
I, per suposat, amb la gratuïtat del servei de transport 
públic, finançat via impostos, i no com ara que es repaga 
via impostos i via bitllet.

Per altra banda, la CUP també denunciava l’opacitat ab-
soluta de la Direcció de TMB.

Opacitat en els sous dels 603 membres de l’equip 

directiu, opacitat en els comptes de l’empresa, 
opacitat en com acaben certs polítics del PSC a 
l’organigrama directiu de l’empresa.

TMB és una empresa que es dedica al transport públic 
de metro i bus però on alguns dels seus directius tenen 
cotxes oficials, s’utilitzen autobusos d’empreses priva-
des per donar servei a les oficines i es compren places 
d’aparcament pels seus caps.

Una empresa que té com a President a Joaquim Forn de 
CiU i a Dídac Pestaña del PSC, una sociovergència que, 
com també a la Sanitat, va desmantellant el servei pú-
blic en benefici del servei privat.

La querella criminal que es va presentar plantejava 
un presumpte delicte d’administració fraudulenta i 
a un delicte de malversació de fons públic, amb pos-
sibilitat d’atendre a la forma agreujada de l’article 
432.2 CP en ser la quantia d’especial gravetat. 

Amb aquesta querella criminal es sol·licitava la in-
habilitació del President i Vicepresident de TMB.

Forn i Pestaña van contractar per defensar-se a Cristóbal 
Martell, advocat entre d’altres de Jordi Pujol (CiU), Ma-
nuel Bustos (PSC), Nuñez, etc. Finalment l’Audiència de 
Barcelona ha decidit arxivar la querella criminal.

Des de la COS continuem defensant que la Direcció 
de TMB no té cap legitimitat per reclamar més reta-
llades a la plantilla de treballadors i treballadores 
quan tothom sap que gasta els diners públic segons 
decisions polítiques que no tenen res a veure ni 
amb l’estalvi, ni en el bon funcionament del Trans-
port Públic.

La COS continuarem denunciant aquestes i altres 
injustícies que succeïxen a la nostra empresa, a 
vegades guanyarem i a vegades perdrem. Val més 
intentar-ho que no rendir-se.

Pots llegir aquí:

-Dossier de premsa: http://ves.cat/i9S0
-Querella criminal: http://ves.cat/i9Ta
-Arxivament de la causa: http://ves.cat/mbyz
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ACAT, CCOO, SIT, UGT i USOC al costat de 
la Direcció en el judici pels vots dels fora 
de conveni en les eleccions sindicals  

Poc sorprenentment, els sindi-
cats ACAT, CCOO, SIT, UGT i USOC 
no es van allanar a la denúncia de 
la COS i van sumar-se a la Direcció 
en la seva posició que poguessin 
votar els fora de conveni, siguin 
directius, siguin caps de metro o 
siguin CGOL’S.

Pots veure la llista dels 202 membres 
fora de conveni que la COS sol·licitem 
quedin exclosos: http://ves.cat/mbym

ACTUB, per la seva banda, sí que 
va donar suport a la denúncia 
de la COS. Mentre que CGT no va 
aparèixer pel judici, suposem que 
per no haver-se de mullar en una 
de les dues bandes.

Mentrestant, en el judici la Direcció 
va intentar vendre que Transports de 
Barcelona S.A. només es dirigida per 
una sola persona, el vicepresident 
executiu, Dídac Pestaña, mentre que 
els advocats i sindicalistes d’ACAT, 
CCOO, SIT, UGT i USOC van mostrar-
se en desacord en com estava rea-
litzada la denúncia de la COS, sense 
que ells hagin presentat cap denun-
cia al respecte.

Per aquests sindicalistes és difícil 
d’explicar a les cotxeres que de-

fensin votar tants fora de conveni 
a les eleccions, mentre que a la ve-
gada busquen els vots d’aquests 
fora de conveni a les eleccions 
sindicals. 

Una contradicció que els porta a 
exercitar el que es coneix típicament 
com fer “el perro del hortelano”, que 
“ni come, ni deja comer”.

Per tant, ni denuncien els fora de con-
veni que creuen que no poden votar, 
ni donen suport als sindicats que sí 
que denunciem a tots els fora de con-
veni que exerceixen càrrecs orgànics 
de direcció.

La COS, tenint en compte aquest am-
pli suport sindical a la Direcció en re-
lació a aquest fet, no som optimistes 
amb la resolució d’aquest judici.

De totes maneres el dijous 2 de ju-
liol arribarà la denuncia d’ACTUB 
pel mateix tema als jutjats, la 
COS evidentment estarem al seu 
costat, la resta ja sabem quin pa-
per tornaran a fer. A la CGT ni se 
l’espera.

Hem de recordar, ara que diferents 
sindicats comencen a parlar de la ne-
gociació de conveni col·lectiu, que si 

un d’aquests dos judicis aconsegueix 
que alguns fora de conveni no esti-
guin a les eleccions sindicals, aques-
tes haurien de tornar a realitzar-se.

En aquest sentit, si finalment 
s’han de repetir per tercer cop les 
eleccions sindicals la negociació 
de conveni que es vol començar a 
realitzar cauria i s’hauria de tor-
nar a començar.

Sigui com sigui, i a l’espera dels mo-
viments de la Direcció, la COS ens 
reunirem el dijous 26 de febrer a 
les 10:30h al Casal Popular de Nou 
Barris (Passeig Urrutia 124, Metro 
Llucmajor) per tractar la nostra 
estratègia de cara al proper conve-
ni col·lectiu.

Per últim, i tal com vam informar 
abans de les eleccions sindicals, 
els companys Abella i Medina ro-
ten el càrrec de delegats del Comi-
tè d’empresa a finals de mes i en-
tren els companys Aranda i Bartí 
durant tres mesos.

Abella i Medina han utilitzat en 
tres mesos com a delegats 5 i 3 ho-
res sindicals, respectivament, per 
assistir a dos reunions del Comitè 
d’empresa.   

El passat 4 de febrer es va realitzar el judici per la denúncia de la Coordinadora 
Obrera Sindical (COS) en relació al fet que 202 membres fora de conveni pogues-
sin votar a les eleccions sindicals.

El nyap de la nova escollida es posa en marxa   
Tal com vam informar el 17 de desembre, la Direcció 
va pactar amb els 5 sindicats (ACTUB, CCOO, CGT, 
SIT i UGT) fer després de l’escollida general una 
nova escollida de línies afectades per increment de 
servei.
 
Pots llegir-ho aquí: http://ves.cat/maPC

Lo lògic hauria sigut realitzar de nou l’escollida general, 
que per això es realitza cada dos anys, però en aques-
ta empresa la lògica va per un costat i els interessos de 
l’empresa i d’alguns sindicats va per un altre.

Aquí pots trobar les actes de la comissió amb la nova es-
collida: http://ves.cat/mbyE

A l’acta no s’indica que a Pablo Díez també s’està esco-
llint la línia 65.
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