
“Una batalla perduda és una batalla que creus que has perdut”
Jean Paul Sartre

Sense mobilització 
és impossible un 
bon conveni
El passat dimecres 14 d’octubre uns 400 treballadors i treballadores 
d’autobusos de TMB ens vam aplegar al Casinet d’Hostafrancs per parlar i 
escoltar sobre l’estat de la negociació del conveni col·lectiu.
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Una cosa va quedar molt clara a l’Assembla Gene-
ral celebrada: de moment la Direcció no només no 
ha posat res sobre la taula, sinó que tot el que ha 
plantejat no implica cap millora en les condicions 
laborals i salarials.

En aquest sentit, no és d’estranyar que en el  pres-
supost de l’any 2015 de Transports de Barcelona 
S.A. no hi hagi una partida per l’impacte del con-
veni col·lectiu.

Mentrestant, reunió rere reunió la Direcció 
torna a repetir incansablement que no hi pot 
haver augments salarials en els conceptes fi-
xes i que com a molt pot plantejar-los en con-
ceptes variables sense concretar partides.

De la mateixa manera, planteja un moviment 
econòmic de l’estil trilero quan proposa canviar 
part del nostre sou (antiguitat) en qüestions com 
una mútua privada o tiquets mobilitat o guarderia 
amb descomptes per l’IRPF.

O el que és el mateix, una Direcció d’una empre-
sa pública està plantejant generar negoci per una 
empresa privada amb els sous pagats amb diner 
públic.

Un pas més en la privatització de la sanitat fi-
nançada aquest cop mitjançant l’empresa pú-
blica.

Així les coses, qualsevol persona amb dos 
dits de front es pregunta: Per a que serveixen 
aquestes reunions de negociació?

I la resposta és ben senzilla: per rebaixar a una bona 
quantitat de sindicalistes a càrrec de l’empresa (o 
el que és el mateix, a càrrec de l’erari públic).

Per aquest mateix motiu els sindicalistes de CCOO, 
UGT i SIT poden anar repetint a les cotxeres que 
la negociació és molt dura o que s’està avançant, 
quan la realitat és una cosa ben diferent.

A la taula de negociació no s’està arribant a 
cap acord i si així ho volen intentar vendre els 
sindicalistes de la Direcció és per que si jugen 
el seu modus videndi. 

En les següents pàgines us deixem com han vis-
cut les reunions de negociació els dos companys 
de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) que hi 
han assistit.

Al Desembre tornem a ajuntar-nos en Assemblea 
General i decidim entre tots i totes les assistents el 
passos a donar amb una idea molt senzilla.

Sense la participació i la mobilització de la 
plantilla és impossible un bon conveni.

De tu també depèn!
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De “negociació” amb la Direcció...
Vull trasmetre als companys de Transports de Barcelo-
na, el que he viscut i sentit en les dues reunions de con-
veni que he assistit com a delegat de la COS.

Vaig estar el 8 d’octubre, la reunió era a les deu del matí 
peró eren les 10:30 h. passades i encara estaven al bar 
fent l’entrepà i el cafè tant l’empresa com els dels sin-
dicats.

Entrem a la sala, i he de reconeixer, que l’entorn imposava 
una taula immensa i un munt de persones.

Comença la reunió, falten 5 minuts per els 11:00 h., i comença 
a parlar l’empresa, durant una hora i cinquanta minuts sen-
se parar, per només dir, que estava orgullosa del sistema de 
descans que teniem, i que no pensava tocar-los, sincerament 
jo estava flipant i pensava si era cert el que estava escoltant.

Després d’aixo com no, fem aixo que és diu “RECÉS”, tothom 
a fumar hi ha prendre un altre cafè.

Tornem a les 12:55 h. i és posen a parlar dels temes so-
cials,  però mai dient de quants diners  estàven  parlant, 
encara que la representació dels treballadors li va pre-
guntar diverses vegades, de quants diners disposava 
l’empresa per aquest conveni. 

Repeteixo l’empresa mai va contestar aixo. 

Les 14:00 h. fí de la reunió i cap a casa tothom.

La segona reunió va ser el 29 d’octubre i més del mateix, reu-
nió a les deu però sense preses, vam entrar a les 10:40 h. pas-
sades.

Aquest cop parlen de diners però no per posar-los en 
les nostres nòmines, sino per posar-los en beneficis so-
cials (en espècies), i seria pujar de 700.000 euros que hi 
havia al conveni anterior a 1.500.000 euros.

Aquests diners invertir-los en: tiquet guarderia, tiquet de 
transports i en una assegurança col • lectiu de salut privada 
i això lligat amb la teva antiguitat (això si, sempre voluntari).

Aquesta reunió la resumeixo jo personalment així:

L’empresa vol transformar part del nostre sou en espècies (se-
gueixo flipant).

Vull acabar dient que la sensació que tinc (sense tenir 
cap tipus d’experiència en aquestes reunions) és que 
no s’ha avançat absolutament res de res, encara que 
altres seccions sindicals ès van omplirnt la boca de dir 
que estàvem molt i molt a prop d’arribar a un acord.

Ja que l’empresa parla i parla i torna a parlar i no diuen res 
de res, aquesta ha estat la meva experiència i sensacions en 
aquestes dues reunions.

Jose Manuel Franco
CONDUCTOR d’Horta 13409.

En primer lloc dir-vos per si algú es pregunta on som els 
de la COS, que no els veig a la cotxera, doncs busqueu-
nos al nostre lloc de feina.

Nosaltres anem rotant la representació dels treballa-
dors i treballadores entre tots els companys i compan-
yes que vàrem integrar la nostra llista amb el vostre vot. 

En aquests mesos els representants som: 

Jose Franco nº 13409 i Jesus Mingueza nº 11774 i per tant es-
tem a la taula de negociació del conveni i dir que hem estat 
convocats a tres reunions de conveni: els dies 16 OCT, el 29 
OCT, i el 05 de NOV, aquesta última suspesa a petició dels sin-
dicats UGT, SIT i CCOO sense saber el motiu.

Recordeu que si us fixeu en les dates hi va haver 
l’aturada i posterior acord per part dels treballadors i 
treballadores al Casinet d’Hostafrancs de la DECLARA-
CIÓ D’HOSTAFRANCS (a la contraportada) amb els se-
güents acords:

1º- En defensa del Transport públic i per la creació de 
llocs de feina.

2º- Condicions Laborals.
3º- Sistemes de Descans.
4º- Acabar amb l’intervencionisme de la Direcció de TB 
en l’acció sindical.
       
Perque dic això, doncs per contextualitzar les posicions de la 
plantilla i la Direcció i comparar quant s’apropen o s’allunyen 
les posicions a la taula de negociació de conveni.

I ara paso a explicar-vos la posició de la Direcció a la 
taula de negociació:
                 
1º- Jubilació parcial.                  
2º- FP Dual.
3º- Manteniment grups de Festa. 
4º Manteniment de càrrega de treball amb tres eixos:
-Producció.
-Sostenibilitat.
-Fins Socials.
5º- Retribució Variable.
6º- Individualització condicions laborals empresa amb 
treballador.

Nosaltres li fem entrega al mediador de la Taula de Negocia-

...fent-ho a la nostra manera.
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ció de la Declaració d’Hostafrancs el cual es nega a recollir 
perque en la mateixa surten dos signants de la declaració: 
CNT i B&S.   
        
A la següent reunió:

La Direcció posa sobre la taula nous punts: 

1º- Prima variable:
-Absentisme.
-Gestió d’avaries.

i amb dos grups: 
                      
-B amb un topall de 420€
-C amb un topall de 210€

I això ho faria un nou sistema anomenat IVAIO que 
puntualitza a cada treballador del 100% al 0% segons 
les seves variables anuals en els conceptes abans ano-
menats. 

2º- Ajudes amb tres eixos: 
 
-Ajudes escola Bressol. 
-Tiquet sense límit anual. 
-Tiquet transport amb unes quanties max: 
-136€ mensuals. 
-1500€ anuals.
-Assegurança de Salut Col·lectiu. 

Tot això la Direcció ho faria com a pagament en espècie per 
tant no contribuiria a impostos, S.S i jubilació i proposa el pa-
gament per part de l’empleat traient-lo del concepte en No-
mina ANTIGUITAT. 
        
La tercera reunió s’hauria d’haver fet el 5 NOV. 

Suspesa  a petició de UGT, SIT i CCOO  sense que s’hagin do-
nat més explicacions. 

Jesus Mingueza
CONDUCTOR d’HORTA 11774.

Tothom atent a la següent 
convocatòria d’Assemblea General.
Sense la participació i la 
mobilització de la plantilla és 
impossible un bon conveni.
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