
      
    

ASSOLIT UN ACORD EN EL CONFLICTE PER LES 

EXTERNALITZACIONS I LA REORGANITZACIÓ 
D’OPERACIONS I PRODUCCIÓ. 

Valorem molt positivament que s’hagi imposat el diàleg entre les 

parts implicades en el conflicte. 

Us informem que dijous 15 de desembre la representació social i la direcció de l’empresa vàrem 

signar un acord que, en els seus punts més rellevants, recull el reingrés dels treballadors afectats per 

l’externalització de l’1 d’octubre, en un termini màxim de temps (01/10/2014), i, pel que fa a la 

reorganització que la direcció pretenia imposar, s’ha acordat constituir una mesa de negociació 

d’Operacions i de Producció, on s’acordaran els termes de l’esmentada reorganització. 
  

Els nostres companys de Facturació, Back Office i Compres i Logística mantindran les condicions del 

conveni d’Aigües de Barcelona fins que arribi el moment de la seva reincorporació. Una comissió 

creada a l’efecte vetllarà perquè s’agilitzi el retorn dels afectats. També podran acollir-se als acords 

de l’ERO 2010 pel que fa a les prejubilacions i a les baixes incentivades. 
  

A la signatura de l’acord, la representació de 

l’Intercentres, a fi de mostrar la seva voluntat 

negociadora, s’ha compromès a retirar el conflicte 

col·lectiu interposat per l’externalització dels 

nostres companys, i a desconvocar la vaga 

plantejada per als dies 24, 25 i 26 de desembre. 
  

L’acord es ratificarà pel Comitè i per la Direcció en el Tribunal Laboral de Catalunya, en el termini 

d’un mes. Properament us convocarem a una Assemblea General per a detallar-vos tots els aspectes 

d’aquest acord. 
  

Ens felicitem a tots i a totes els que hem fet possible aquest acord. Gràcies per la vostra confiança ! 

  

 ...als que no us heu deixat atropellar i heu interposat la corresponent demanda, 

 ...als que heu acudit a les mobilitzacions quan us ho hem demanat, 

 ...als que acudiu a les Assemblees, 

 ...als que expresseu les vostres opinions, 

 ...als que heu col·laborat econòmicament amb les despeses que ha generat tot aquest procés, 

 ...als que ens hem mantingut en el nostre lloc fins que hem aconseguit asseure’ns en una taula de 

negociació que finalment ha fet possible un acord, 

 ..i molt, molt especialment als treballadors i treballadores que us heu apuntat als Comitès de Vaga, 

per la vostra valentia i solidaritat. 

.... a la Direcció perquè comprèn que és necessari el diàleg per arribar a acords amb la representació 

dels treballadors, per poder seguir avançant en els canvis que calgui implantar. 
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Esperem que tots els que no heu confiat 
en nosaltres i no ens heu recolzat en 
aquest procés, hagueu entès que si ens 
mantenim junts i ferms, tenim més a 
guanyar que a perdre. 
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CARTA D’AGRAIMENT ALS NOSTRES COMPANYS. 

Una de les persones que va ser externalitzada, ens ha fet arribar aquesta carta d’agraïment 

que, amb la seva autorització, us reproduïm a continuació. 

 

Estimats,  

Tenim tantes coses a dir, que és difícil saber com començar. Com ja sabeu, des de fa uns mesos 27 de 

nosaltres vam ser externalitzats a una altra empresa d’Agbar. Feia un any, que havíem signat un ERO, 

amb un compromís de plantilla, però nosaltres  ja feia temps que veiem moviments estranys, i quan 

preguntàvem  no hi havien respostes. A finals de juliol ens van mostrar l’esperat organigrama i ens 

van comunicar: no hi ha previstes externalitzacions. Tot just un mes i pocs dies, al mes de setembre 

de 2011, se’ns va comunicar que l’1 d’octubre marxàvem d’Aigües de Barcelona a una altra empresa 

del grup! No ens ho podíem creure! No hi havia cap altra explicació, només sobre la taula un escrit on 

l’empresa ens comunicava la seva decisió. Això va produir a tots nosaltres un estat d’angoixa i 

patiment, que hem compartit amb molts de vosaltres i que també han sofert les nostres famílies, ja 

que en aquell moment no sabíem cap a on anàvem.   

Tot el que a passat des de llavors, ho coneixeu de sobres, sobretot els que heu estat al nostre costat. 

El Comitè ens va donar tot el seu suport des del primer dia, mai ens hem sentit sols, i de seguida tot 

un gran grup de companys va estar al nostre costat, ens van donar força i ànims, i van lluitar amb 

nosaltres. La seva ajuda i les seves mostres d’afecte i comprensió, ens van fer forts per buscar el camí 

d’aconseguir el que creiem que ens corresponia: tornar a ser empleats d’Aigües de Barcelona, 

empresa on treballàvem des de feia molt de temps amb responsabilitat i estima. Això va comportar 

una sèrie d’accions i compromisos, aprovats en assemblees per aconseguir el que per fi hem 

obtingut, el nostre retorn a Aigües de Barcelona. 

I ara és l’hora de donar-vos les gràcies a tots als que ens heu acompanyat durant aquest temps, 

sense vosaltres i el vostre suport no hagués estat possible. Donar les gràcies al Comitè, per estar unit 

i ser ferms en totes les seves decisions i lluitar per nosaltres. Donar les gràcies a tots els companys 

que ens heu acompanyat sempre, que heu estat a totes les mobilitzacions i en especial als companys 

de territorial que inclús han donat la cara per nosaltres. Gràcies, gràcies, gràcies a tots, per fer-nos 

costat, gràcies per la força que ens heu donat, gràcies per tot!!  s’ha demostrat que per lluitar pels 

nostres drets,  la famosa dita popular: la unió fa la força, és molt sàvia.  

 
SIGNATURA D’UN ACORD PER A LA CREACIÓ D’UNA TAULA DE 

NEGOCIACIÓ.  

Una passa més en el camí que comentàvem abans que hem reprès de diàleg i negociació amb la 
Direcció de l’empresa, ha estat la signatura d’un acord que recull el compromís d’estudiar la pròrroga 
del conveni per un any, l’ampliació de les prejubilacions per als treballadors de SGAB que compleixin 
56 anys durant el 2013, la possibilitat de reobrir un període per la sol·licitud de Baixes Incentivades 
Voluntàries, així com que, fruit de tot l’anterior, es fixi un nou comprimís de mínim de plantilla. 

La taula de negociació per tal de materialitzar el possible acord es reunirà durant el període comprès 
entre l’1/01/2012 i el 15/02/12.  Us en mantindrem informats. 
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SOLIDARITAT A AIGÜES DE BARCELONA:  

AL DESEMBRE DE 1995 EL COMITÈ PARTEIX CAP A SARAJEVO. 
Durant la guerra de Bòsnia, els companys del Comitè d’Aigües de Barcelona van viatjar fins 
Split per lliurar als empleats de la companyia d’Aigües de Sarajevo gran quantitat de material 
de primera necessitat aportat pels treballadors i treballadores.   

Volem recordar en aquestes dates la gran labor que vàrem realitzar els empleats d’Aigües de 
Barcelona, ara fa 16 anys, quan vàrem establir contacte amb la representació dels treballadors 
d’Aigües de Sarajevo per conèixer de primera mà la seva situació i les seves necessitats davant la 
guerra en el seu país. A rel d’aquests contactes, el Comitè d’aquella època va muntar un operatiu de 
recollida de productes de primera necessitat en què van participar, d’una manera o altra molts 
treballadors i treballadores. El centre d’operacions va ser el local de la Sèquia Comtal que en aquell 
moment estava ocupat pel Grup d’Esbarjo. Aquell local va convertir-se en el centre de recollida 
d’aliments, roba i altres productes, on es classificava i s’empaquetava tot el que els empleats anaven 
aportant.  

S’ha de dir que la resposta va ser massiva, aconseguint gran quantitat de productes de primera 
necessitat. Mentre a Barcelona es preparava tot aquest dispositiu, es mantenia contínuament el 
contacte amb els companys d’Aigües de Sarajevo per tal de conèixer com anava evolucionant la 
situació.  

Tot el material solidari destinat als treballadors 
d’Aigües de Sarajevo i les seves famílies va sortir 
cap a Sarajevo al Desembre de 1995 en un comboi 
compost per dos camions més dos tot terrenys 
donats per la Direcció, juntament amb material 
tècnic per al restabliment del servei d’aigua a la 
ciutat. Van ser els mateixos companys del Comitè 
els que van viatjar amb el comboi, ajudats per dos 
bombers voluntaris que conduïen els 4x4, mentre 
que altres companys hi van arribar en avió.  

El problema principal era que s’havien de passar 
per diversos controls fronterers, on hi havia una 
amenaça certa de “perdre” part del material. Finalment van poder arribar fins a Split davant la 
impossibilitat de continuar fins a Sarajevo.  A Split van poder trobar-se amb els companys d’Aigües de 
Sarajevo que s’havien desplaçat fins allà, i finalment se’ls va poder lliurar tot el material en mà.  

Uns anys més tard, un grup de treballadors de la companyia d’Aigües de Sarajevo es van desplaçar 
fins a aquí per agrair tot el que es va fer per a ajudar-los. La veritat és que es va establir un vincle de 
solidaritat molt fort entre els treballadors de les dues empreses, i ens consta que encara ara ens 
tenen en molta consideració per l’ajuda que els vàrem donar.  

A les imatges podem veure els vehicles donats per Aigües de Barcelona, els camions amb el material donat pels empleats, 
 i algunes de les persones que van composar l’expedició. 

 

PROPOSTES SOLIDÀRIES PER PART DE LA 
DIRECCIÓ DE RESPONSABILITAT 
CORPORATIVA.  

Aplaudim aquestes iniciatives, i emplacem 
a la Direcció d’Aigües de Barcelona 
perquè aporti, a més de la seva 
col·laboració logística,  la mateixa 
quantitat de diners o material 
aconseguida per les aportacions dels 
treballadors i treballadores als projectes 
solidaris   que proposen. 
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Pla d’estalvi ATAB 
 
La junta directiva de l’ATAB ha decidit endegar un pla d’austeritat amb la finalitat 
d’augmentar els fons destinats a la defensa jurídica col·lectiva i dels nostres afiliats. 
 
És per això que aquest any les postals de Nadal són d’elaboració pròpia.  

 
Sopar de Nadal ATAB 

 
Aquest any, i donat que en la data en que havíem de preparar-lo pensàvem que no hi 
havia gaire motius per celebrar res, no hem organitzat el tradicional sopar de Nadal 
d’afiliats i amics de l’ATAB. Donat el canvi de rumb que han pres les relacions a 
l’empresa, si és possible, organitzarem un sopar durant el primer trimestre del 2012. 
 
Vist   
 
 

Segueix-nos a 

  

La Junta directiva de l’ATAB 
i els delegats i delegades, 
us desitgem un bon Nadal,  
i molta sort per a l’any nou. 

Desembre 2011 
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