
 

 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió extraordinària de 18 de maig de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de maig de 2016, s’hi reuneix la 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, sota la presidència de l’Im. Sr. 

Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Mercedes 

Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, 

Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, 

Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Alfred Bosch i Pascual, Daniel Mòdol i 

Deltell, Xavier Mulleras Vinzia i Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. 

Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi és present l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 

 

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Alfred Bosc i Pascual. 

 

 

S’obre la sessió a les 16.30 h. 

 

Compareixença del Govern municipal 

 

ÚNICA.- Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar quines accions 

s’han pres i quines es pensen prendre en relació al conflicte laboral que des de l’any passat afecta 

a les empreses que conformen Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

 

La Sra. VIDAL saluda tothom i subratlla que, atès que Transports Metropolitans de Barcelona és 

la principal empresa pública catalana i, per tant, les afectacions del servei afecten tota la 

ciutadania, cal resoldre el conflicte referent als convenis de metro i d’autobús, resolució de 

procés lent i desgastant atesa la magnitud i la complexitat de la situació. Afirma, però, que 

malgrat les dificultats, el Govern, principal interessat a resoldre els problemes, en tot moment ha 

fet tots els possibles per assolir aquesta resolució. D’altra banda, remarca el compromís del 

Govern amb el foment del transport públic, una de les prioritats d’aquesta legislatura. 

Indica que el Govern s’ha reunit tant amb treballadors i treballadores com amb la Direcció de 

Metro: des de l’octubre del 2015 s’han fet 30 reunions (21 de negociació i 9 de mediació), 

gairebé una per setmana, un gran esforç per part de totes les persones implicades en el procés de 

negociació col·lectiva. En el cas de l’autobús, el conveni ja estava en negociació durant el 

mandat anterior, hi ha hagut més temps per treballar i hi ha dos preacords amb el Comitè 

d’Empresa, que de moment no han estat ratificats per la plantilla. 

Recorda que la negociació col·lectiva és l’eina per reconduir i per negociar les situacions 

laborals a cada empresa, i manifesta la voluntat del Govern de no polititzar el conflicte i de 

permetre que es desenvolupi amb normalitat en l’espai corresponent, tot escoltant les parts 

implicades amb voluntat de diàleg: el Govern s’ha reunit amb els sindicats sempre que ho han 

demanat, i també s’hi va reunir l’alcaldessa en una ocasió. 

Exposa les línies estratègiques que el Govern ha traslladat a la Direcció de TMB respecte a la 

gestió de l’empresa: millorar l’oferta de transport públic a la ciutat amb la voluntat de revertir 



 

retallades de governs anteriors, fer una política tarifària inclusiva on el transport públic sigui 

accessible per a tota la ciutadania, i garantir unes condicions de treball dignes per al personal. 

Subratlla que el deure del Govern és vetllar perquè totes les polítiques que s’apliquin a TMB 

compleixin aquests requisits. Per això, ha fet propostes per millorar la temporalitat, el sou i la 

contractació, amb l’objectiu de mantenir la plantilla i revertir la situació signada durant l’anterior 

conveni, on es disminuïa la plantilla. 

Posa de manifest la voluntat d’acord del Govern, que vol que la negociació, que fa molt de temps 

que va començar, arribi a bon port. 

Entén que hi ha marge per a l’acord i que tothom comparteix l’objectiu de garantir un servei 

públic de qualitat amb bones condicions laborals, i considera que tant els treballadors i les 

treballadores de TMB —que diàriament fan que la ciutat es mogui— com totes les persones 

presents avui a la sala estan compromesos amb el transport públic, un element de cohesió i de 

sostenibilitat. 

 

El Sr. FORN lamenta que la compareixença s’hagi produït a demanda dels grups de l’oposició i 

no del Govern. 

El seu grup entén la complexitat de les negociacions, i està d’acord que l’assumpte no s’ha de 

polititzar, ja que són la Direcció i els agents socials qui han de negociar, però entén que això no 

justifica la manca d’informació per part del Govern, que té espais per informar els grups (Consell 

d’Administració, Junta de Portaveus) sense necessitat de celebrar una sessió extraordinària 

d’aquesta Comissió. A més, recorda que el febrer, la Direcció de TMB va posar sobre la taula la 

creació d’una mesa d’interlocució política que creu que no s’ha convocat mai. Pregunta per què 

no ha estat així i si es pensa convocar. 

Manifesta preocupació pel fet que el conflicte estigui lluny de resoldre’s i que durant el maig i el 

juny hi hagi convocades noves aturades al metro, i demana al Govern voluntat de diàleg, fermesa 

en la presa de decisions i una línia de negociació clara, transparent, que es pugui explicar a 

tothom, que reculli les especificitats de metro i de TB i que entengui que la solució haurà de ser 

acceptada pels treballadors de totes dues companyies. 

Demana reflexió sobre els dos preacords d’autobusos, signats pels sindicats majoritaris però 

rebutjats en referèndum pels treballadors, i comenta que per recuperar la confiança de la part 

social cal una negociació clara i ferma. Subratlla que CiU donarà suport a una línia de negociació 

clara i ben definida que retorni la normalitat als serveis de transport públic. 

Per acabar, observa que el compromís amb el transport públic s’ha de demostrar en els 

pressupostos, i assenyala que les aportacions del Govern de CiU a l’ATM del 2012 al 2016 van 

representar un augment del 59% (de 80 milions d’euros a 116), mentre que del 2007 al 2011 

l’aportació del Govern (amb el PSC i ICV-EUiA al capdavant) va disminuir un 10%. 

 

El Sr. ALONSO coincideix que no s’ha de polititzar la negociació entre la Direcció de l’empresa 

i la representació dels treballadors, però entén que qui l’ha polititzada ha estat el Govern, amb 

una molt mala gestió de la negociació. Observa que si bé el Govern s’ha reunit repetidament amb 

les parts, aquestes reunions no han tingut resultats, i les vagues, que afecten la ciutadania, 

continuen. 

Demana a la Sra. Vidal que, a més de fer declaracions de bones intencions, expliqui clarament la 

situació i com s’està negociant. Concretament, demana que s’expliqui la limitació de l’1% de la 

massa salarial; quina distribució de contractes (fixos, temporals i a temps parcial) considera 

idònia TMB, quina n’hi ha ara i com s’arribarà a la distribució de contractes desitjada; quines 

mesures planteja el Govern per incrementar la productivitat de la plantilla —entén que parlar de 

si els salaris dels treballadors són massa alts o no és oferir una perspectiva molt estreta—; quin 

pla hi ha per complir la sentència que diu que cal incloure en el conveni els fora de conveni; qui 

forma part de l’equip negociador —els sindicats parlen de manca de lideratge— i quina 



 

experiència té aquest equip en la negociació de convenis, i quan es publicaran les retribucions i 

funcions dels càrrecs directius. 

 

El Sr. CORONAS indica que el Grup d’ERC sempre ha intentat mantenir una posició de 

precaució i no incidència, almenys a través de mitjans públics, respecte a la negociació amb els 

treballadors de metro i d’autobús, però potser ha arribat l’hora de començar a opinar. 

Considera que per negociar cal aptitud i actitud, i afirma que l’actitud del Govern en aquesta 

negociació no ha estat positiva i ha generat una situació de tensió. 

Lamenta que tres mesos després de la vaga durant el Mobile World Congress (MWC), el 

conflicte entre TMB i els treballadors continuï i no es vegi la possibilitat de resoldre’l 

satisfactòriament. Entén que el desgast de la situació afecta sobretot la ciutadania, que en alguns 

moments no pot accedir al transport públic, un servei bàsic, i els treballadors i treballadores, que 

fa molts mesos que lluiten. 

Afirma que durant les negociacions del MWC va quedar palesa la incapacitat del Govern 

municipal per resoldre el conflicte, i que l’entrada en escena de la regidora Vidal i de l’alcaldessa 

només va servir per enrarir encara més l’ambient durant la negociació. No considera intel·ligent 

que es publiquessin les escales salarials dels treballadors i no de gran part del personal directiu, 

com demanaven els treballadors. D’altra bada, el Govern es va comprometre a convocar una 

taula entre polítics, empresa i treballadors cada dos mesos, cosa que no ha fet. Posteriorment, 

durant la convocatòria de vaga durant la Fira Alimentària, el Govern es negà a negociar atesa la 

convocatòria de vaga, fet que no s’entén, i TMB no ha publicat la massa salarial de manera clara, 

com és preceptiu fer-ho per llei. 

Posa de manifest la contradicció entre el fet que l’empresa exclogui el personal fora de conveni a 

l’hora de calcular l’1% d’increment i, alhora, vulgui beneficiar-lo amb aquest increment. Exposa 

que el personal de conveni fa quatre anys que té el salari congelat, cosa que no ha passat amb el 

personal fora de conveni. 

En darrer lloc, indica que el seu grup s’ha tornat a trobar amb el Comitè de Treballadors i entén 

que les seves reivindicacions són raonables i negociables, així com que amb la voluntat i l’esforç 

de totes les parts es podria assolir un bon acord a curt termini. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix les explicacions de la regidora i hi coincideix que la situació és 

complexa, però no entén què pot aportar aquesta sessió a la resolució del conflicte, que espera 

que es resolgui al més aviat possible. 

D’altra banda, manifesta la disposició del seu grup, al servei dels treballadors i del Govern, per 

ajudar en tot allò que sigui possible des de la seva modesta posició d’oposició. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que aquesta sessió se celebra després d’un intens debat sobre les 

condicions laborals de TMB i la informació que es va publicar i la que no es va publicar relativa 

als sous d’aquesta empresa, així com sobre les condicions de l’estructura organitzativa de 

l’empresa. 

Entén que la manca de transparència del Govern municipal ha generat desconfiança tant als 

treballadors de TMB com als barcelonins, i que, malauradament per als treballadors i per als 

barcelonins (els principals afectats), les reunions no han donat fruits. 

Afirma que la mala gestió de la crisi de TMB que ha fet Ada Colau ha provocat la vaga del 

MWC, de la Fira Alimentària i d’esdeveniments esportius posteriors, així com afectacions sobre 

els usuaris i que el metro perdi 2,5 milions de validacions durant les vagues. Observa, d’altra 

banda, que alguns usuaris de metro han posat de manifest aturades excessivament llargues en 

algunes estacions que podrien ser part d’una vaga de zel. 

Demana —com ha demanat el seu grup en diverses ocasions des de fa molts anys— que es 

publiquin els sous dels directius de TMB, empresa amb 571 persones (un 8% del personal) fora 



 

de conveni. Observa que durant aquests anys han governat l’Àrea Metropolitana, que és qui té el 

protagonisme a TMB, CiU, el PSC, ICV-EUiA (soci fundador de la BC d’Ada Colau) i ERC. 

D’altra banda, demana que tot el personal s’inclogui dins del conveni, i que es racionalitzi 

l’estructura de personal de l’empresa, actualment amb un excés de directius i de fora de conveni. 

Critica la Sra. Colau pels greus errors comesos durant la negociació, com ara la publicació dels 

sous mitjans de TMB insinuant que eren sous alts o les declaracions que no es podia negociar 

amb una vaga sobre la taula. 

Per acabar, observa que es pot arribar al poder amb demagògia, però que després cal governar i 

gestionar correctament aquest poder. 

 

La Sra. LECHA comença citant Layret («Quan els treballadors fan vaga no és que no vulguin 

treballar, és que volen fer-ho en millors condicions»), i dient al Govern que sembla que no 

sàpiga quant costa organitzar una mobilització laboral. A continuació, subratlla que allò que 

demanen els treballadors de metro i autobús és que els retornin tot allò que els han robat els 

darrers anys: sou, contractació i servei públic. 

Enumera els tres compromisos que va adquirir l’alcaldessa el febrer, dies abans del MWC, quan 

el Govern va citar a una reunió el Comitè de Vaga i la Direcció de TMB: 

1. Creació d’una taula política integrada per responsables polítics, Direcció de Metro i Comitè 

d’Empresa. La taula no s’ha reunit mai i el Comitè no en sap res. 

2. Revisió de l’afirmació del Comitè de Vaga que l’alta direcció no assistia a cap reunió de 

negociació. Durant la mediació de la vaga del MWC tres responsables de TMB van assistir a les 

mediacions; passat el MWC, no hi van tornar. 

3. Obligatorietat de la Direcció —l’alcaldessa va rectificar les seves declaracions anteriors— de 

seure a negociar amb el Comitè encara que hi hagi una vaga convocada. Cada vegada que s’ha 

convocat vaga, l’empresa ha trencat unilateralment les negociacions i no s’ha trobat amb el 

Comitè. 

Pregunta per què una vegada passat el MWC, quan ja no hi ha interessos de multinacionals, 

l’Ajuntament incompleix els compromisos adquirits, i vol saber si es complirà la sentència 

d’incloure el personal fora de conveni en el conveni o bé s’esperarà a rebre’n la sanció per 

incompliment i es pagarà amb els diners de tots. 

Observa que el Comitè sempre ha demanat que l’increment salarial s’apliqui només al personal 

que cobra menys de 60.000 euros l’any, però l’empresa es nega a pactar cap increment que no 

afecti el personal directiu. Vol saber si la Sra. Vidal, presidenta de TMB, hi està d’acord. 

Respecte al conflicte d’autobusos, indica que les negociacions van començar fa un any i quatre 

mesos. Desmenteix la presidenta, que ha dit que hi havia hagut dos acords amb la plantilla: va 

haver-hi dos preacords amb tres sindicats, però la plantilla va votar-hi en contra malgrat que 

l’equip directiu fora de conveni, tot i que no els afectava, també va poder votar, en una 

demostració de caciquisme. 

Denuncia que dos sindicalistes que participen en les negociacions van endollar, amb l’ajuda de 

la Direcció, dos familiars, tal com afirma Inspecció de Treball, i la UGT, juntament amb la 

Direcció, va ser sentenciada per frau en hores sindicals: tres dels seus sindicalistes estaven 

rebaixats sindicalment tot l’any de manera il·legal (Jutjat 25). Afirma que la Direcció prefereix 

«negociar amb la màfia»: prefereix negociar amb sindicats que tenen hores sindicals il·legals o 

que endollen familiars abans que amb sindicats que convoquen vagues. 

Exposa que durant la negociació, la Direcció va plantejar fer extensiva de manera voluntària la 

mútua privada de salut que té el personal fora de conveni a tota la plantilla. Pregunta si aquesta 

és la manera que un govern que es diu d’esquerres té de promocionar la salut pública. Finalment, 

pel rebuig dels sindicats que convoquen vagues, aquesta proposta patronal va ser retirada. La 

Direcció també va plantejar un plus per anar a treballar tots els dies de l’any que toquen per 

calendari, de manera que es promocionaria anar a treballar malalt, fer l’esquirol durant una vaga 



 

i no exercir els drets laborals. Pregunta si això també són polítiques d’esquerres. 

A continuació, recorda que membres de BC han retuitat el contingut d’una pancarta dels 

treballadors que fan vaga («Els directius de TMB són un luxe que els treballadors no es poden 

permetre»), i denuncia que davant les sol·licituds per part dels dos comitès de vaga de metro i 

d’autobús de cessament del conseller delegat i el director de TMB, així com dels directors de bus 

i metro, no només no ha cessat ningú sinó que, a més, s’ha engreixat la Direcció de metro amb 

un nou conseller delegat d’ICV-EUiA, un adjunt de conseller delegat d’ICV-EUiA i un nou 

director de màrqueting exalcalde del PSC de Gavà. 

Clou la intervenció dient que la Sra. Colau va dir al Sr. Rivera, de C’s «Lávese la boca, Sr. 

Rivera, antes de decir “sí se puede”», i que ara la CUP diu a la Sra. Vidal i a la Sra. Colau que 

facin el mateix abans de tornar a parlar de vagues i de lluites obreres passades o presents. 

 

 

La Sra. VIDAL subratlla que si bé l’acord encara no ha arribat —arribarà—, s’hi ha avançat 

molt. Observa que potser la voluntat de l’oposició és dificultar l’assoliment de l’acord mitjançant 

la politització del conflicte, que impedeix guanyar la confiança de tots els actors implicats en una 

negociació. 

Exposa que l’objectiu del Govern era tenir una taula d’interlocució política entre els temps de 

negociació dels convenis perquè el diàleg no es limiti als moments de conflicte, sinó que hi 

pugui haver un diàleg constant sobre qüestions que interessen a l’empresa i als treballadors i 

treballadores no només quan hi ha vagues. 

Subratlla que ella s’ha reunit amb els treballadors sempre que li ho han demanat i s’ha negociat a 

la taula de negociació, amb mediació, i es continua negociant per tal d’assolir un acord. 

Afirma que s’ha avançat en transparència: els sous ja eren públics, i BC els ha publicat encara 

més detalladament. S’hi vol anar més enllà, i per això s’ha impulsat políticament una agència de 

transparència a l’Àrea Metropolitana que no existia. 

Posa de manifest la voluntat del Govern de solucionar la situació dels fora de conveni, però 

observa que cal temps per resoldre una situació que ve dels anys vuitanta. Afirma que l’empresa 

va proposar, hi hagués sentència o no, que aquestes persones passessin a formar part del conveni. 

La Sra. VIDAL acaba dient que malgrat la complexitat, el Govern treballa amb el compromís 

d’arribar a una solució, ja que no és al govern per fer-se cap foto sinó per governar amb 

responsabilitat. 

 

El Sr. ALONSO posa de manifest que la regidora no ha respost a cap de les preguntes que ha 

plantejat, de manera que continua sense saber com va la negociació. 

 

El Sr. CORONAS afirma que el conflicte es polititza en el moment en què es perd la confiança 

en el Govern, i que l’oposició té dret a opinar, a proposar i a dir-li al Govern quan no està fent bé 

les coses. 

D’altra banda, diu a la Sra. Vidal que BC sí que va proposar una foto durant el MWC, i va ser 

ERC qui va dir que no es faria cap foto mentre s’estigués negociant i hi hagués possibilitats 

d’arribar a un acord. 

 

El Sr. MÒDOL insisteix que, després d’haver-se reunit amb el Comitè d’Empresa, entén que les 

seves peticions són absolutament raonables i que, amb l’esforç de totes les parts, assolir un bon 

acord és possible. Reitera que el seu grup està a disposició dels treballadors i al servei del 

Govern, i els insta a negociar amb voluntat d’acord. 

 

 

 



 

 

 

La Sra. LECHA diu a la Sra. Vidal, que ha afirmat que es reuneix amb els treballadors, que en un 

conflicte de vaga el representant dels treballadors és el comitè de vaga, no el Sr. Gallego ni el Sr. 

Álvarez. 

 

La Sra. VIDAL insisteix que el Govern s’ha reunit amb tothom que li ho ha demanat, comitès 

inclosos, i demana responsabilitat a tothom, atès que estan parlant del futur immediat de la 

principal empresa pública catalana. 

Subratlla que el Govern compleix la seva obligació de vetllar pels drets dels treballadors i per 

l’interès públic, tot dedicant-hi moltes hores i molta voluntat —igual que la part de representació 

dels treballadors i treballadores— i dient la veritat. 

 

Remarca que el Govern mai no ha enganyat ningú: sempre ha dit fins on podia arribar i fins on 

no, i que es tirarà endavant allò que s’acordi. 

 

El Sr. MÒDOL dóna per finalitzada la sessió. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16.38 h. 

 

 
 


