Convocada Vaga d'autobusos a la cotxera d'horta TMB el 17 de juny de 10 a 16 hores

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13401

Convocada Vaga d'autobusos
a la cotxera d'horta TMB el 17
de juny de 10 a 16 hores
- Àmbits d'actuació - Acció Sindical -

Date de mise en ligne : dilluns 8 de juny de 2020

Copyright © CGTCatalunya.cat - Tous droits réservés

Copyright © CGTCatalunya.cat

Page 1/3
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Línies afectades: 19, 22, 24, 47, 62, 76, 102, 103, 104,111,112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 155, 185, 195, 196, 199, H-2, H-4, V-17, V-21, V-23, V-25, V-27, V-29

La CGT el sindicat amb mes representació al col·lectiu de conductors/es de TMB, convoquem vaga al centre de
treball de la Cotxera d'Horta el proper 17 de juny de 10 a 16 hores i una assemblea de treballadors/es el mateix dia a
les 12 hores que celebrarem a les portes de la cotxera .

El passat 20 de març des de la CGT vam fer un comunicat en el que es deia que tota la direcció de la cotxera del
Triangle havia desaparegut des de que s'havia declarat la alerta sanitària, i que malgrat això el servei d'autobusos
havia sortit amb normalitat, demostrant-se així que TMB pot funcionar perfectament sense tants directius i sense
tants sous cent-mil euristes. Al comunicat també es deia el motiu de la seva absència al seu lloc de treball: personal
de risc, baixa, quarantena o teletreball.

La Direcció de TMB, amb el consentiment de la Presidenta de TMB Rosa Alarcón, ha decidir sancionar al delegat de
CGT Juan Ramiro amb 16 dies de suspensió de feina i sou per fer-lo responsable de la lectura d'aquest comunicat.
Rosa Alarcón acusa al Ramiro de no respectar la protecció de dades dels directius del Triangle per fer públic el seu
nom i la causa de la seva absència.

Des de la CGT entenem que aquesta sanció va dintre de la campanya iniciada per la nova direcció de TMB per fer
callar les veus que dintre de l'empresa puguin criticar les seves decisions i que amb la publicació del CODI ÈTIC DE
TMB, denunciat per tots els sindicats de TMB menys UGT Bus, han quedat molt clars els seus objectius i les seves
maneres per aconseguir-ho: delatar a companys des de l'anonimat, control a les periodistes que es puguin
relacionar amb TMB i amenaces als treballadors/es que es puguin saltar les seves normes.

Tots els comunicats de la CGT son respectuosos amb les persones i per això refusem aquest atac de TMB contra el
nostre sindicat que creiem que no serà l'últim. La Direcció política de TMB ha decidit iniciar un camí de mà dura i
"caça de bruixes" contra la dissidència i això és el que no estem disposats a consentir.

Es per aquest motiu que hem decidit iniciar un període de mobilitzacions, començant amb la vaga del dia 17 nomès
a la cotxera d'Horta, lloc de treball del company Ramiro, amb un clar objectiu: Denunciar públicament que la Direcció
política de TMB vol que la llibertat d'expressió i la llibertat sindical es quedin a les portes de les cotxeres i que dintre
de l'empresa tornem a ser com a l'època de l'alcalde Porcioles.

Agraïm públicament el suport que han expressat a aquesta convocatòria els sindicats d'autobusos ACTUB i SIT que
malgrat les diferencies sindicals que tenim han vist que en aquest tema hem d'anar tots plegats.

Adjuntem: Expedien sancionador contra Ramiro, Codi Ètic de TMB i Convocatòria de vaga, Cartell Avís Vaga

Mes informació:
Juan Ramiro 649 47 01 51
Saturnino Mercader 692 05 77 51
<a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/tb-_carta_sancion_ramiro_2_firmada.pdf' title='PDF - 199.7 kB'
type="application/pdf">

Carta de sanció <a
href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/codi_etic_i_de_conducta_de_tmb_maig2020_defintiu12demaig.pdf'
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Codi ètic TMB <a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/convocatoria_huelga.pdf' title='PDF - 589.6 kB'
type="application/pdf">

Convocatòria de Vaga <a href='http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/cartell_avis_vaga.pdf' title='PDF - 196.1 kB'
type="application/pdf">

Cartell Avís de vaga
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