
“La primera vegada que m’enganyis, la culpa serà teva; 
la segona vegada, la culpa serà meva”  

Proverbi Àrab

Contractacions que fan 
molta pudor
Segurament pels nous treballadors i treballadores a autobusos de TMB el 
que està passant amb les contractacions de l’any passat i d’aquest és una 
sorpresa desagradable. 
Per a la plantilla, desgraciadament, és més del mateix.
A l’empresa tothom sap, que per mol-
ta prova d’accés i molta prova per a un 
nou lloc de treball a nivell intern, certes 
places i certes persones han arribat via 
digital (a dit, vaja).

Molta casualitat és, per exemple, 
trobar-se que els sindicats com-
batius no tenen cap afiliat entre el 
col•lectiu de Comandaments o que 
els fills de cert sindicalista de la Di-
recció acabessin tots a les oficines.

Ja se sap uns no donen el perfil i altres 
són molt “llestos” via hereditària.

El que està succeint els últims mesos 
reforça encara més aquesta manera fraudulenta 
de contractar o de guanyar-se certes places.

Anem a pams, al Novembre de 2014 entren 
dues promocions de conductors i conducto-
res d’aproximadament 18 persones cadascu-
na.

Dels primers, 5 entren a caps de setmana fins juny/
juliol i els altres 13 a caps de setmana fins desem-
bre del mateix any. Al febrer aquests últims entren 
a completa, malgrat que els primers continuen a 
caps de setmana.

Dels segons, 5 entren a caps de setmana per 4 
mesos i 13 entren a caps de setmana per 6 mesos. 
Quan acaben el contracte els liquiden i perden 
l’antiguitat. Els 13 tornen a entrar com a nous 

aquest any a Horta fins l’octubre uns i fins desem-
bre els altres, tots a caps de setmana.

Al desembre entra una nova promoció de 20 con-
ductors aproximadament per a caps de setmana i 
relleu, mentre que a alguns de la primera promo-
ció se’ls hi acaba el contracte i deixen de treballar 
a l’empresa.

Al febrer d’aquest any entren dues noves promo-
cions d’uns 20 conductors aproximadament ca-
dascuna, uns amb contractes de relleu i els altres 
amb contracte a jornada completa.

Més sorprenentment, a les promocions que 
van entrar a finals de l’any passat alguns nú-
meros queden vacants sense conductor.
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La sorpresa es dóna quan aquests números “reser-
vats” que no tenien conductor o conductora a finals 
de febrer d’aquest any comencen a aparèixer amb 
conductors a temps complet, malgrat que no han 
entrat quan indica el número i s’han saltat els que 
tenen més antiguitat i continuen a jornada parcial.

No només això, sinó que segons l’article 18 del Conveni 
col•lectiu 2012-14 en relació al personal que entre amb 
contracte de relleu: “Per a aquestes contractacions tin-
dran prioritat, per antiguitat, la bossa de treballadors 
que estiguin o hagin estat en contractes temporals”.

Això evidentment tampoc s’ha complert.

Un altre acord que tampoc s’ha realitzat és el de la Co-
missió d’explotació del 12 de Maig d’aquest any que hau-
ria d’haver transformat els contractes a caps de setmana 
a jornada completa i no ha sigut així:

“2. Equilibrado de plantilla.
Solicitarán 10 voluntarios del centro de Triangle Y 5 de 
Ponent, más los compañeros de fin de semana que finali-
zan contrato el próximo 24/5 a los que renovarán a tiem-
po completo y que formarán parte del centro de Horta , 
los partes para cambio de centro son hasta el 17/5 y se 
publicarán el 21/5, el próximo equilibrado se realizará a 
mediados del mes de junio.”

Si això no fos suficient entre els que han contractat 
a jornada completa amb menys antiguitat ens tro-
bem gent que ve de la TUSGSAL (PSC i UGT) i com a 
mínim un conductor familiar d’un directiu de TMB, 
fent que amb aquest ja siguin 4 els germans i ger-
manes a la casa.

La setmana passada va entrar una nova promoció i con-
tinuem amb diversos casos com a mínim que ens fan 
que pensar.

Per acabar de rematar la situació la CGT de Metro va do-
nar la senyal d’alarma davant la contractació de 3 per-
sones al Centre d’Informació i Atenció al Client (CIAC), 
familiars de sindicalistes d’UGT i SIT a autobusos.

A la contraportada pots veure la fulla de contracta-
cions de Metro amb tres cognoms que segur conei-
xes dels sindicalistes de Bus.

Tot això només fa que empitjorar l’ambient a l’empresa i 

genera una desconfiança absoluta caps els processos de 
selecció i de contractació de la Direcció.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) exi-
gim una reunió urgent amb la Direcció i la Comissió 
Delegada del Comitè d’empresa per aclarir aques-
ta situació, que es presentin les proves d’accés de 
les últimes promocions als representants dels tre-
balladors i treballadores i que es compleixi amb 
l’antiguitat a l’hora de contractar.

Dit i fet, el passat 10 de juliol la COS va realitzar petició 
de Comissió Delegada al President del Comitè d’empresa 
(Urbano Balsco - UGT).

D’igual manera, CGT va sol·licitar el 13 de juliol un Ple 
extraordinari del Comitè d’empresa.

El President del Comitè d’empresa ha contestat amb 
excuses de mal pagador per no convocar ni la Comissió 
Delegada, ni un Ple extraordinari del Comitè d’empresa.

Aquí el seu correu:
“En relación a la petición de convocatoria de Comité de 
Empresa y Comisión Delegada por parte de representa-
ciones sindicales de nuestra empresa, una vez consultada 
la Comisión Permanente del Comité de Empresa, se con-
sidera que no procede dicha convocatoria  teniendo en 
cuenta que es un tema ajeno a las competencias de nues-
tro comité.
 Consideramos que tiene que ser el Comité de Empresa 
de Metro el que tiene que delimitar si el proceso ha sido 
correcto y en todo caso delimitar las responsabilidades si 
las hubiera en dicho procedimiento, proceso que entiendo 
que ya se ha iniciado ante la Inspección de Trabajo.
También indicaros que una vez se haga la ultima reunión 
antes del periodo vacacional y en función de las reunio-
nes mantenidas de convenio, para el mes de Septiembre se 
convocará un Pleno del Comité de Empresa.
Un saludo”.

La COS vam recordar-li que aquesta excusa no ser-
via per que en el nostre correu parlàvem també de 
les contractacions realitzades a busos de TMB. 
Pots veure-ho a la imatge.

D’aquesta manera es torna a posar sobre la taula per 
tothom que ho vulgui veure la connivència entre la Di-
recció i els seus sindicalistes en benefici propi, malme-
tent els drets dels treballadors i treballadores. 
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Podem donar un servei d’autobusos de qualitat?
Fa uns mesos que observo amb preocupació com s’està 
deixant de si l’empresa a la que pertanyo i, amb ella, el ser-
vei que donem a la ciutadania. 
Vam començar a notar com es deixaven de netejar els autobusos 
per dins i fins es va haver de denunciar a Inspecció de treball el 
tema de la desinfecció dels vehicles, la flota es fa vella i els cotxes 
amb els que prestem servei estan bruts per dins i deixats per fora.
El meu escrit es deu a la indignació que sento en veure com des 
de fa ja alguns mesos cada dia a la cotxera d’Horta, que és a la que 
pertanyo i pel que m’expliquen altres companys també succeeix 
en les restants, deixem de donar servei cada dia per manca de 
material.

La situació és preocupant i el pitjor és que cada vegada es 
veu amb més normalitat que hi hagi 10 conductors/es cada 
matí al menjador i altres 10 o més conductors/es a la tarda 
perquè no hi ha vehicles per cobrir el servei que hauríem 
de donar.
Il•lusòriament i observant el problema des de fa temps creia que 
aquest es solucionaria quan arribessin els canvis de serveis a cau-
sa de la reducció que es duu a terme una vegada acaba el període 
escolar, però el passat dia 29/6/15 he topat amb la dura realitat.

Faig el meu servei a la Línia 24 i cada dia surten tard els torns 17 
i 18 amb els consegüents perjudicis cap als usuaris que al matí 
depenen d’aquest mitjà de transport per anar a la feina.
Tot això, sense explicar al company que ha de fer el seu treball 
i el de dos companys més que no surten, suportant la indigna-
ció d’aquests usuaris que carregats de raó i de vegades sense 
l’educació que haurien de tenir aguanta la queixes el conductor o 
conductora, sent l’única NO CULPABLE d’aquesta situació.

El passat dia 29/6/15 sobre les 14:30 vaig arribar al terminal del 
Carmel i em vaig trobar al torn 9 que portava una volta sencera 
(2h) esperant mecànic perquè se li havia despenjat el para-sol de 
la lluna davantera, una reparació que d’haver arribat el mecànic 
s’hauria solucionat en no més de deu minuts, doncs bé, el me-
cànic no va arribar i el vehicle després de gairebé tres hores va 
passar a retiro i no va poder donar servei fins a les 19h per manca 
de material en el dipòsit d’Horta, i pel que he sabut després per 
diferents companys és que el menjador de la cotxera estava a ves-
sar de gent amb el mateix problema.

Fins i tot m’han comentat que al matí tres vehicles de la línia V-15 
no van sortir a primera hora del matí pel mateix problema.
M’indigna i em preocupa moltíssim que això s’estigui convertint 
en una pràctica habitual i que companys que treuen el cotxe a 
mig dia de cotxera no ho facin mai a la seva hora per aquest mo-
tiu.

Qui és el responsable?
Perquè algú ha d’haver responsable d’aquesta manca de 
manteniment, de flota, de condicions.
Per part dels caps, que suposadament han de vetllar per-
què això no succeeixi, regna el passotisme.

Fa una mica més d’un mes li vaig preguntar al meu Cap de línia 
que perquè passava això i qui era el responsable i la seva resposta 
va ser un “no ho sé”.
Des del CRT més del mateix, encara que és una pràctica habitual 
el fet que per falta d’horari i de lavabo en un dels terminals pugin 
i baixin diversos busos junts, no truquen, hi ha hagut dies en els 
que les tres pujades que faig camí del Carmel he anat en hora, 
o fins i tot tard, enganxat al torn de davant i ningú s’ha dignat a 
trucar perquè el company tregui els cartells i faci unes parades de 
llargues fins a posar-se en hora, suposo que va tan malament que 
el millor és esperar a que el company perjudicat truqui perquè el 
regulin i el que no truqui doncs que segueixi treballant igual o el 
que és el mateix, estressat i sense poder anar al lavabo quan ho 
necessiti.

Realment a ningú li preocupa el problema?
Per què és pera que a més d’un li caigui la cara de vergonya en 
veure el que la ciutadania paga per un bitllet i el lamentable ser-
vei que donem.

Em ve al cap quan en alguna ocasió hem hagut d’anar a la vaga 
per millorar les nostres condicions i a la Direcció, els seus sindi-
cats i la seva opinió pública se li omplia la boca dient que estàvem 
“segrestant a la ciutadania”.
Doncs ben ara són ells els que segresten a la ciutadania i no sem-
bla preocupar-los gens ni mica.

De vegades penso que ho fan volent, que per algun motiu que 
encara desconec ja els va bé aquesta situació i que al CRT li ha-
gin donat l’ordre de baixar els braços i mirar cap a un altre costat 
perquè si miren a la pantalla, on estem els que movem realment 
l’empresa, veurien que no és normal que falti un cotxe i no et tru-
quin, que hi hagi un desviament i no t’avisin o ho facin tarda, que 
vagin dos busos junts i no facin res o que hi hagi vegades fins i tot 
tres o quatre busos en un final i només un d’ells en hora i mirin 
cap a un altre costat esperant que nosaltres mateixos ens organit-
zem i traiem la feina endavant.

Fa anys que no va avanço a cap company per llevar-li feina per-
què en una ocasió el comandament del CRT de torn em va dir 
que per això estava ell i des de llavors vaig entendre que m’havia 
de limitar a fer la meva feina sense pensar en el que està bé o 
malament.
Ara dono un temps a veure si em truquen i sinó truco jo pregun-
tant si porten el seguiment del company que va tard i fins dalt 
de gent.

És trista aquesta situació i et fa recordar que en aquesta 
empresa hi ha molts caps però molt pocs responsables. No 
oblidem que el que et porta a la sala del CRT té el cap de 
sala que segons sembla tampoc veu o no vol veure el servei 
pèssim que estem donant…només quan les línies anaven bé 
d’horari i en alguna ocasió ens avançàvem sembla que els 
donava la vena de voler fer bé el seu treball, enrere van que-
dar aquests temps i ara per regular i donar llargues millor 
no es fa res i s’espera a veure si el problema m’ho solucio-
nen els conductors.

Haig de dir que les meves queixes cap als comandaments del CRT 
són generalitzades, tant al del matí com al de la tarda, encara que 
el tracte personal amb aquest últim sigui bo, com amb els que van 
apareixent durant el servei i no són els fixos de la línia com els 
d’altres dies que surto de la 24 i vaig a altres línies…el passotisme 
és generalitzat tant en ells com en els seus caps com en els caps 
dels seus caps.

Pel bé de l’empresa i el futur de tot/es els treballadors, quan no 
et puguin donar un vehicle per treballar no et vagis al menjador 
entre riures i pensa seriosament aquests tres punts:
Els usuaris que portes cada dia al treball i que aquest dia deixaràs 
tirat.
El company del torn de darrere que haurà de fer el seu treball i 
el teu.
I sobretot pensa en el teu futur perquè aquesta situació de conti-
nuar així en el temps no pot acabar bé.
I havent reflexionat aquests punts demanes parlar amb el teu 
Cap de línia i demana-li explicacions del perquè d’aquesta situa-
ció i fes-li saber que tots tenim les nostres obligacions i ells no 
poden estar en el seu ordinador com si no passés res i hauran de 
parlar amb els seus caps perquè això s’acabi perquè ni és normal, 
ni és just.

A nosaltres ens paguen per conduir i a ells perquè tot vagi bé i no 
falti material per donar un bon servei.

Carlos Medina, 13236
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