
“La televisió fa la mateixa feina que en d’altres temps ha fet la religió: crear conformitats”
Manuel de Pedrolo

És l’hora de dir la nostra
Després de nou mesos de falses negociacions el dimecres 14 d’octubre els 
treballadors i treballadores d’autobusos de TMB ens ajuntem.
Com sempre, si volem unes millors condicions laborals, una recuperació 
del poder adquisitiu i no perdre servei ens tocarà moure’ns.
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Des del passat 1 de gener els treballadors i treba-
lladores d’autobusos de TMB estem amb el conveni 
congelat, donat que l’anterior conveni es va acabar 
el passat 31 de desembre.

Per aquest motiu des del febrer d’aquest any es reu-
neix regularment la Mesa negociadora del Conveni 
col·lectiu.

En aquests nou mesos, la Direcció s’ha dedicat a 
marejar la perdiu sense plantejar cap proposta de 
conveni. 

Malgrat tot, ACTUB, 
CGT i la COS vam po-
sar sobre la taula els 
nostres  projectes de 
Conveni col·lectiu.

Tot indicava que 
la Direcció va deci-
dir esperar a veure 
que succeïa amb 
les eleccions mu-
nicipals i, un cop 
realitzades, ara vol 
continuar esperant 
a que el nou equip 
directiu doni algu-
na ordre sobre el 
pressupost pel vi-
nent Conveni.

En aquest sentit, 
els pressupostos 
d’autobusos de TMB 
del 2015 comparats 
als del 2014 mostren 
que no hi ha partida 
extraordinària per a 
personal pel Conveni 
col·lectiu. 

Per tant, això pot 
indicar que la idea 
de l’antiga Direcció 
(Forn i Pestaña) era 
mantenir congelats 
els sous uns quants 
anys més.

Per aquest motiu es fa evident que si els treballadors i 
treballadores volem donar-li la volta a aquesta situació 
i que la nova Direcció (Vidal, Poveda i Cañas) posi una 
partida pel proper Conveni col·lectiu ens hem de fer es-
coltar com sempre s’ha fet.

Si la plantilla no es mobilitza és impossible aconse-
guir un bon conveni. 

Cada millora que hi ha hagut a autobusos de TMB 
ha sigut mitjançant la pressió i l’esforç d’un ampli 

nombre de treballadors i treballadores que han 
participat de les diferents aturades, manifesta-
cions, etc que s’han realitzat.

Aquest cop no serà diferent. 

Per tot això, ACTUB, Bescanvi Sindical, CGT, CNT i 
la COS hem convocat una aturada pel dimecres 14 
d’octubre de 10:30h a 15:30h on realitzarem una As-
semblea General de treballadors i treballadores a 
les 12h al Casinet d’Hostafrancs (C/ Rector Triadó 
53. Metro: Sants Estació i Hostafrancs).

És imprescindible 
l’assistència d’un 
nombrós nombre de 
treballadors i treba-
lladores que envii un 
missatge alt i clar a la 
nova Direcció.

O la Direcció co-
mença a posar so-
bre la taula una par-
tida pel Conveni o 
sabrà que tindrà un 
problema.

Qualsevol Alcalde 
de Barcelona sap 
que un conflicte 
amb la plantilla 
d’autobusos de TMB 
és quelcom que des-
gasta molt la imatge 
de qui mana.

Val més que l’actual 
Alcaldessa i Presiden-
ta de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona 
(AMB), Ada Colau, co-
menci a plantejar-se 
que si no vol proble-
mes amb el Transport 
Públic ha de fer una 
aposta per un bon 
conveni a la nostra 
empresa.

No hem patit anys 
de congelació salarial, reduccions de servei i manca 
de contractació de CiU, amb les seves conseqüents 
aturades i mobilitzacions, per a que ara Barcelona 
en comú faci el mateix.

El dimecres 14 tots i totes estem cridats a defensar 
el nostre futur laboral. 

No faltis!

T’esperem. 
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Pel nostre poder adquisitiu: Prou congelació!
Pel nostre futur laboral: Recuperació del servei retallat!

Per dignitat: ERO als directius!

Aturada i Assemblea General 
de treballadors i treballadores 

d’autobusos de TMB:

Dimecres 14 d’octubre: 
De 10:30h a 15:30h ens aturem. 

Assemblea General a les 12h al 
Casinet d’Hostafrancs (C/ Rector 

Triadó 53).
Metro: Sants Estació i Hostafrancs).

Fem-li arribar el missatge a la nova Direcció de TMB:


