
 
TRÀNSIT REIVINDICA XVI  
 
Companys/es avui dia 26 de maig, els membres de la Plataforma de Trànsit ,hem 
assistit a la reunió convocada per l’Administració, per tractar un dels punts més 
controvertits de la negociació, els nous horaris per Trànsit  
  
Durant aquests mesos ens han estat marejant amb quadrants cap aquí,quadrants cap 
allà, el col·lectiu i la Plataforma sindical  ho hem tingut clar des del primer dia,horaris 
estables,avui per avui es inviable per l’Administració la nostra demanda. 
 
Avui per començar, ens han rebutjat la nostra ultima proposta horària Q-10M, ja 
que segons diuen, no compleixen amb les seves necessitats,vaja que per cobrir un 
cap de setmana de cada 10, que no cobreixen els seus números, ens rebutgen 
l’horari presentat. Ara ens venen que el seu Q-5TT, que ens varen presentar, sí 
compleix els seus mínims, però com ha quedat clar, no es la nostra opció.. 
 
Apart d’això ens han enumerat, els grans guanys que hem aconseguit en aquests 
mesos de negociació i el be que ho han fet. Per suposat que tenim coses guanyades,i 
alguna cosa hem millorat, però tenim l’espina clavada amb l’horari. 
 
Companys/es no volen donar-nos un horari millor per transit, ens imposen el Q-10 i 
els últims moviments de la Divisió de trànsit son prou clars, Q-10 per tothom i sense 
modificacions possibles, el dilema esta damunt de la taula o acceptem el Q-5TT o ens 
quedem com estem. 
 
Per tant la Plataforma sindical , davant de les darreres accions i de la impossibilitat 
d’arribar a un acord favorable, ens reunirem la setmana vinent, per concretar mesures 
a seguir, ens plantegem fer un referèndum per sectors de transit, per donar a conèixer 
les vostres demandes respecte als horaris, es convocarà una assemblea posterior al 
període de sufragi i per conèixer resultat, el que esta clar, es que la força la teniu 
tots vosaltres i les mesures i l’emprenyament, l’he u de  fer notar. 
 
Les ultimes accions proposades per la Plataforma no han tingut el recolzament 
majoritari, per tant ens veiem obligats a fer una reflexió conjunta i valorar nous actes 
per mostrar el nostre desencís amb l’Administració. us mantindrem informats. 
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