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Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya 
davant la situació existent a Autobusos de TMB

En relació a la complicada situació actual de la negociació del conveni col·lectiu als Autobusos 
de TMB, l'obertura de dos expedients molt greus i denúncies penals contra el President del 
Comitè d'empresa i un delegat sindical (els dos representants de CGT) després que la secció 
sindical de CGT tregués a la llum l’enregistrament d’un cas d’abús d’autoritat a Autobusos de 
TMB, i les possibles mobilitzacions que es derivaríen si aquest panorama empitjora, des del 
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya mostrem el nostre total suport als treballadors i 
treballadores d’autobusos de TMB en la busqueda de millorar les seves condicions de treball.

Ens trobem en un context on des de la Direcció de TMB i des dels sindicalistes “amics” CCOO-
UGT-SIT s'està intentant  bloquejar  i  torpedejar l'actual  procés de negociació,  en un Comitè 
d'empresa on actualment, per la voluntat majoritaria expressada per la plantilla, qui té la majoria 
són CGT, ACTUB i Plataforma Sindical.

A més ens trobem amb que en un marc de crisi econòmica creixent amb greus efectes negatius 
per  a  la  classe  treballadora,  l'Ajuntament  de  Barcelona  aposta  per  incrementar  de  forma 
notable els preus dels bitllets del transport públic, una mesura que afectarà molt negativament 
a la majoria dels usuaris i  usuàries i  a la seva ja prou castigada economia.  Per acabar-ho 
d'adobar,  l'Ajuntament  de Barcelona porta des del  15 de setembre passat  reduint  el  servei 
d'autobusos de la ciutat.

Des  de  la  nostra  postura  de  defensa  del  transport  públic  com a  servei  públic  no  podem 
acceptar tot això que està passant. Com a Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, 
davant  els  incompliments  greus  que  s'estan  produint  i  els  expedients  sancionadors,  que 
considerem injustos i un atemptat a la llibertat sindical, comuniquem que ens hi oposarem amb 
tots els nostres mitjans i que farem tot el necessari per mantenir un servei públic en condicions i 
per defensar els nostres companys de la repressió que la Direcció de TMB vol portar a terme 
contra  ells.  En  aquest  sentit,  hem  demanat  amb  urgència  una  reunió  amb  l'alcalde  de 
Barcelona per parlar de tot això.
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