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A TENIR EN COMPTE
A primers de març vam començar a rebre trucades al despatx de l’ATAB de
pensionistes que informaven no haver cobrat el complement de pensió d'Aigües que
mensualment ens abona VIDACAIXA. Després de rebre en uns minuts diverses
trucades en què se'ns assegurava no haver cobrat la pensió de febrer, ens vam posar
immediatament en contacte amb els representants sindicals de l’ATAB a la Comissió
de Control del Pla de Pensions.
Els nostres companys es van dirigir a la Direcció de Personal d'Aigües i a VIDACAIXA
que ens va assegurar no saber exactament les causes del problema. Després de
moltes gestions, per fi, el dia 4 de març ens van donar garanties que l'assumpte
estaria solucionat el dia 5 i com a màxim el dia 6 de març. Efectivament el 6 de març
tots havíem cobrat la pensió de febrer.
Sembla que tot es va deure a un error informàtic i a data d'avui sembla que segueixen
sense saber les causes d'aquesta fallada informàtica. Aquest problema va afectar un
grup de pensionistes, no a tots.
Sabem que per VIDACAIXA això va ser un seriós problema que els va generar molta
feina, però pitjors conseqüències ha tingut aquest error per a algunes persones que
esperaven l'ingrés per atendre pagaments. Hem pogut constatar que a causa de la
situació que patim els treballadors, som molts els pensionistes que ajudem a fills i fins
i tot a néts per tirar endavant cada mes. Hem fet saber a VIDACAIXA que esperem
que no es repeteixi aquest tipus d'errors, ja que si es causen perjudicis per aquesta
causa, ens veurem en la necessitat d'exigir atenguin els possibles problemes
econòmics que ens puguin causar.
Per evitar que algun pensionista no s'hagués adonat que no li havien ingressat la
pensió vam enviar un SMS al mòbil dels pensionistes i als que tenen correu electrònic
se'ls va enviar un e-mail. Aquest missatge -era el primer SMS que enviàvem- va crear
força confusió, ja que el text dels missatges ha de ser necessàriament curt i vam tenir
els telèfons saturats diversos dies.
ASSEMBLEA GENERAL A.T.A.B. 10 DE GENER
Els nous Estatuts de l’A.T.A.B. aprovats per unanimitat en l'Assemblea
General Extraordinària del 10 de gener a la sala d'actes del Centre Cívic
de la Sagrada Família, van ser elevats a públics a la Notaria. Aquests
Estatuts són el fruit del treball de molts companys. Amb aquesta
modificació dels Estatuts disposem avui d'una norma d'organització i
funcionament adaptada perfectament a la realitat del Sindicat.
Si es constitueix l'empresa mixta, aquests nous Estatuts contemplen
l'àmbit d'aquesta nova empresa on els treballadors d'Aigües de Barcelona
ens integrarem.
Fa uns dies vam rebre una notificació de la Direcció General de Treball
del Ministeri de Treball en què ens comuniquen haver estat registrats, per
a la posterior publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

SITUACIÓ DE LA CREACIÓ D’AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
El juliol passat se'ns va informar de la creació d'una nova empresa mixta que gestionaria el cicle integral de l'aigua
a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, empresa en què s'integraria la plantilla d'Aigües de Barcelona. Estava
previst que el projecte estès aprovat de manera definitiva el novembre del 2012 i que la nova empresa comencés a
operar l'1 de gener d'aquest mateix any. Diferents actuacions judicials han paralitzat aquest procés.
A la reunió de la marxa de l'empresa celebrada el 28 de febrer, entre la representació de la Direcció i el Comitè
Intercentres, el director Sr. Escudero, va manifestar que s'estava a l'espera de les resolucions dels recursos,
especialment l'interposat per la Generalitat de Catalunya i confiaven que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya resolgués favorablement als interessos d'Aigües de Barcelona i que en un parell de mesos aquest projecte
es pogués posar en marxa.
Pocs dies després hem sabut per la premsa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat
la petició de mesures cautelars demanades per la Generalitat i en conseqüència és de preveure que en breu es
reprenguin les tasques necessàries per a la constitució i posada en marxa d'aquesta nova empresa. Esperem que la
Direcció informi als representants dels treballadors de les seves previsions i que en breu puguem començar a
treballar en tots els reptes que se'ns presenten en la nova empresa, especialment en la negociació del nou conveni
col · lectiu i en l'homologació dels companys de l'actual EMSSA a les nostres condicions, econòmiques, socials i
laborals.

COL·LABORACIÓ BANC D'ALIMENTS: AMPLIAT EL TERMINI FINS A FINALS D'ABRIL
La situació de milions de treballadors en atur, malvivint uns de pensions de familiars, altres acudint als
menjadors socials, és coneguda de tots. Qui està en aquestes circumstàncies són famílies exactament
igual que les nostres. El passat Nadal els treballadors d'Aigües vam lliurem una tona d'aliments que van
ser recollits directament pel BANC D'ALIMENTS DE BARCELONA.
Com la situació de precarietat es manté, la Junta Directiva de ATAB ha acordat aportar 300 € per obrir
un compte en què tots els treballadors actius i pensionistes puguem fer una col·laboració econòmica
amb destinació als menjadors socials de Càritas. A primers de maig, amb els diners que haguem
recaptat i d'acord amb la llista d'aliments que ens faciliti Càritas, comprarem els aliments i els lliurarem
als Menjadors Socials. Posteriorment publicarem una llista amb les inicials i les quantitats aportades, la
fotocòpia de la factura de la compra d'aliments i el rebut del seu lliurament a Càritas, per a coneixement
de tots. Esperem les vostres aportacions econòmiques. Qualsevol quantitat és important. Una mica de
molts, fa un molt.
Volem seguir endavant amb iniciatives com aquesta, fins i tot col·laborant amb altres sindicats amb els
que tenim contacte perquè s'estenguin aquestes iniciatives en les seves empreses, tal com estem fent
els treballadors d'Aigües de Barcelona. Si a totes les empreses grans i mitjanes es fessin aquestes
campanyes periòdicament, segur que podríem, si més no, garantir que cap família treballadora passés
gana.
Si tens problemes per fer una transferència per internet o per ingressar a la Caixa, també pots lliurar el
teu donatiu en els centres de treball de l'empresa als delegats sindicals de ATAB o a la seu de la Secció
Sindical de Pensionistes del carrer Clot 187. Cada un de nosaltres tenim la paraula. La solidaritat dels
treballadors podrà solucionar el problema creat per qui tenia l'obligació d'haver resolt aquesta situació.
El compte per fer les aportacions estarà obert fins al Primer de Maig.
Compte: A.T.A.B. Número 2100-3235-38-2200282372
Es pot fer l'ingrés en qualsevol oficina de la Caixa o per transferència en el nostre propi banc o caixa.
Per a qualsevol informació podeu trucar al 93.351.38.39 de 10 a 14 hores.

CORREUS ELECTRÒNICS I MISSATGES A MÒBILS
Afortunadament hi ha un bon nombre de pensionistes que disposem (nosaltres o algun
familiar) de correu electrònic. Això ens permet enviar EL TORREÓN i qualsevol
informació a través d'internet. La majoria dels pensionistes també disposem de telèfon
mòbil i gairebé tots l’han facilitat trucant al despatx de l’ATAB. Disposar dels telèfons mòbils és molt
important, ens permet avisar ràpidament de qualsevol novetat: canvi del lloc de lliurament del lot (fa dos
anys), funerals (si avisa la família) i qualsevol assumpte que no dóna temps per avisar per correu postal.
A causa del problema que un grup de pensionistes no havia cobrat la pensió d'Aigües corresponent a
febrer, vam enviar un missatge als mòbils advertint del problema, de manera que tots estiguéssim
assabentats d'aquesta situació i poguéssim comprovar en la llibreta d'estalvis o compte que
efectivament havíem cobrat. Va ser el primer missatge que vam enviar i la veritat és que va haver una
mica de confusió, així com una informació per correu electrònic permet explicar bé les coses, un
missatge al mòbil ha de ser un text molt curt i de vegades no és fàcil explicar bé les coses.
Sempre que enviem un missatge, perquè tinguis clar qui l'envia, el missatge començarà "ATAB informa"
i a continuació el text del missatge. També és convenient que en el nostre mòbil anotem el número
d’ATAB pensionistes 608.493.728 i així en rebre el missatge ja se sap qui l'envia.
Si encara no ens has facilitat el teu número de mòbil, pots fer-ho trucant al 608.493.728 o al
93.351.38.39 de 10 a 14 h., nosaltres prendrem nota del teu número i podrem facilitar-te per aquest
mitjà qualsevol informació urgent. Si disposes d'una adreça de correu electrònic, pots enviar-nos un
correu electrònic a: pensionistasatab@gmail.com i prendrem bona nota de la teva adreça.
Els pensionistes que no disposin d'adreça de correu electrònic, ni tampoc de mòbil, tindran la informació
a través d'aquestes pàgines d'EL TORREÓN.
En qualsevol cas, pots sol·licitar qualsevol informació del teu interès, trucant al despatx de 10 a 14
hores. Recomanem que en el cas de venir personalment, truquis per concertar hora per poder ser atès
convenientment.

PAGA DE JUNY SEGURETAT SOCIAL
Des de fa unes setmanes circula per les xarxes socials una notícia que té l'origen en la premsa alemanya,
segons la qual és intenció del Govern deixar de pagar l'extra de juny als pensionistes.
Ens han retallat l'increment previst en la Llei de l'IPC anual, l'any passat ens van congelar la pensió i
aquest 2013 sembla que volen anar a per la paga de l'estiu. Són molts els pensionistes que estan tirant
endavant les seves famílies gràcies a la seva pensió. Els 6 milions d'aturats són fills i néts de pensionistes.
Aquesta és la situació. Al final tothom ha de sobreviure i malviure de les pensions de jubilació o viduïtat.
Esperem que això sigui un "globus sonda" i el govern no s'atreveixi a retallar més les pensions.
Per la nostra part, estem elaborant un fitxer amb les adreces de totes les organitzacions, associacions i
entitats de tota mena de jubilats i pensionistes. Ens estem preparant per si arriba el cas, dirigir-nos a totes
aquestes organitzacions per proposar accions que impedeixin aquesta retallada anunciada per la premsa
alemanya.
Això ens recorda aquella època en què per saber el que passava a Espanya havíem recórrer a la premsa
estrangera.….

.

EL CASTELL D’HOSTALRIC
dissabte 27 abril 2013
Sortirem de la Central de Cornellà a les 7,45 hores i de Passeig de
Sant Joan - Aragó a les 8 hores. Esmorzar: pa amb tomàquet,
embotits, cansalada a la brasa amb torrades, aigua, vi, cafès,
infusions.
Seguirem viatge fins HOSTALRIC on visitarem un dels llocs amb més història de Catalunya: la Fortalesa
Castell d'Hostalric. Aquest Castell situat al cim d'una muntanya va ser construït com a fortalesa militar i
en l'actualitat podem visitar les torres, baluard, fossar, pati d'armes, etc. Es conserven molt bé 600
metres de mur de defensa amb els seus talussos, camins de ronda i 8 torres.
Acabada la visita, reprendrem la nostra excursió fins a Tordera on ens serviran a següent MENÚ:
Còctel d'amanides
Paella especial
Rodó ibèric amb salsa i guarnició
Postres
Pa, aigua, vi, cafès, cava i gotes.
Acabat el menjar BALL amb música de tots els temps.
PREU. -

Afiliats i cònjuge 32 €
Familiars i convidats 36 €

RESERVES. - Trucar al 93.351.38.39 o al 608.493.728, de 10 a 14 hores dies laborables.
PAGAMENT DE RESERVES: CAIXA DE PENSIONS 2100 - 3235 - 38 - 2200282372
En efectuar el pagament indicar el nom. S'admeten anul·lacions de reserves fins al dia 23 d'abril.
S'HAN FOS EN SILENCI EL FONS DE LES
NOSTRES PENSIONS

LLEI DE DEPENDÈNCIA

El Fons de Reserva que garanteix el pagament de
les pensions tenia l'any 2007 44.000 milions,
col·locats al 50% entre deute públic espanyol i
estranger. El 2012 el Govern va recórrer a aquest
Fons per atendre el pagament de pensions.

Aquesta Llei podem qualificar-la de broma
macabra. Des que es va promulgar el 2007 han
mort 60.000 ciutadans a Catalunya esperant la
concessió de la prestació.

Actualment el Fons està col·locat en el seu 97% en
deute de l'estat espanyol. Això vol dir senzillament
que no queden reserves líquides disponibles per
cobrir el pagament de pensions.

Abans de l'inici de la "crisi" es feia anar als
familiars d'un taulell a un altre, omplir papers i
més papers i al final se'ls deia en veu baixa "no
han transferit els fons". Iniciada la crisi l'excusa
és més senzilla "és culpa de la crisi". Molt pocs,
poquíssims han estat els afortunats que han vist
atesa la sol·licitud (sembla que no arriben al
15%). No es pot jugar així amb les persones i
les seves necessitats.

El més curiós és que el Govern ha anat venent el
deute públic estranger i comprant l'espanyol.
D'aquesta forma els bancs alemanys estan més
tranquils i els pensionistes espanyols pensant d'on
sortiran els diners en cas de necessitat. La Ministra
d'Ocupació,-és a dir ministra del no-res-, ha dit que
tenir el 97,46% dels actius en deute espanyol i el
2,54 en deute estranger no pot suposar cap risc.
Després de dir aquest disbarat es va quedar la
senyora tan tranquil.la.
Ens prenen per ximples i potser ho som ...

En el col· lectiu de pensionistes d'Aigües hem
patit diversos casos. El més indignant és que
després de la mort, els familiars en molts casos
reben la notificació de la concessió de la
prestació. Fa l'efecte que algun funcionari està
pendent del Registre Civil...

