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RECLAMACIONS COMPLEMENTS DE PENSIÓ 
D'AIGÜES DE BARCELONA 

 
Es compliran tres anys des que vam iniciar la reclamació en resposta a la 
decisió de la Direcció de l'empresa de modificar el sistema dels nostres 
complements de pensió. 
 
L'equip de jubilats que atén els pensionistes al despatx de l’ATAB ha fet un 
esforç molt gran en la gestió d'aquestes reclamacions que afecten a tots els 
pensionistes, i dels quals prop de 600 hem tramitat les oportunes 
reclamacions. Encara que els jutjats són d'una lentitud desesperant, una 
reclamació en què els demandants són tan nombrosos complica més les 
coses. 
 
A més s'han donat circumstàncies que ens han posat les coses més difícils. 
En l'anterior Torreón ja vam informar de la situació creada per les sentències 
de reclamacions individuals i de la del grup d'alts directius. Aquestes 
sentències, algunes ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i totes favorables a l'empresa, ens han posat les coses molt 
difícils. Podríem estendre'ns en moltes consideracions, però hem de ser 
prudents ja que les nostres reclamacions estan en aquest moment pendents 
de resoldre. Per la nostra part ens ratifiquem en la seguretat que tenim la raó 
i en exigir el respecte dels nostres drets. 
 
El dia 28 de març, tenim una compareixença al Departament de Treball en 
un tràmit de " conciliació " amb la direcció de l'empresa. Potser aquesta sigui 
l'última oportunitat de trobar una solució a un problema que mai s'hauria 
d'haver produït . 
 
Hem treballat molts anys, alguns vam ingressar sent gairebé uns nens a 
l'empresa. La retribució per la nostra feina mai va ser esplèndida i 
l'expectativa d'una jubilació digna va ser el que a la majoria ens va conformar 
durant la nostra vida laboral. Aquells compromisos de l'empresa s'han 
incomplert . Sabem perfectament el que està passant a la societat i les lleis i 
més lleis que cada dia es publiquen en contra dels treballadors, però 
nosaltres ni claudicarem, ni renunciarem al nostre dret . 
 
Sabem perfectament que el Fons està proveït i que l'empresa podria 
respectar el nostre dret. El correcte funcionament de qualsevol empresa 
exigeix que compti amb una Direcció creïble. La seguretat i la confiança 
entre empresa i treballadors sempre s'ha basat en el compliment dels 
compromisos de les parts . La ruptura d'aquesta confiança crea inseguretat i 
desconfiança. Una empresa en la qual les parts no puguin confiar 
mútuament, crea una situació en què tots esperen una ocasió per trencar 
qualsevol pacte o acord que no els satisfaci. 
 



ALCOCEBER  (OROPESA) 
 

DEL  DISSABTE 7 AL  DILLUNS  
9   DE JUNY 2014  
 ( 2ª  PASQUA)  

 
GRAN HOTEL LAS FUENTES  4  ESTRELLES **** 
 

PREU PER PERSONA 
 

AFILIATS I CÒNJUGES     140  € 
CONVIDATS        150  € 
Suplement habitació individual                11  € 
 
Sortida a les 8.30 del Passeig de Sant Joan - Aragó i a les 9 h de Cornellà en 
direcció Tarragona . 
 
DISSABTE 7 - Arribada a l'hotel , repartiment d'habitacions, dinar i sopar . 
DIUMENGE 8  - Pensió completa . 
DILLUNS DIA 9  - Esmorzar i dinar . 
 
Després de dinar, tornarem a Cornellà i Barcelona. 
 
 

EL PREU INCLOU 
 

AUTOCAR. HOTEL EN RÈGIM DE PENSIÓ COMPLETA. 
 
SERVEIS DE L'HOTEL : 4 piscines exteriors, jardins , platja, zona de spa, 
gimnàs , Club infantil per a nens de 2 a 14 anys . etc . 
 
BEGUDES EN MENJARS , BUFET LLIURE . 
EXCURSIONS EL DISSABTE I DIUMENGE A LA TARDA . 
ASSEGURANÇA DE VIATGE . 
 
TINDREM UN CAP DE SETMANA TEMÀTIC A L'HOTEL : HAWAI - ALOA – 
 
 
PRE-INSCRIPCIONS PER CONFIRMAR LA RESERVA DE L'HOTEL : Data límit 17 
d'abril. De 10 a 14 hores dies laborables. Telèfon 93.351.38.39 mòbil 
608.493.728 . 
 
Agència : GECOTOUR 
 
 
INGRESSOS : CAIXA DE PENSIONS IBAN : ES69 2100 3235 3822 00 28 23 72 
 
En efectuar el pagament indicar nom i cognoms 
 



 
 

 
 
 
 
 
El Dimarts 11 de març es va reunir a la seu de ATAB la 2a Ponència de PENSIONS . 
 
Van assistir 37 pensionistes entre prejubilats i jubilats. 
 
Aquesta primera reunió va servir perquè els assistents aportéssim idees i propostes , que 
posteriorment estan sent la base per redactar un text al qual podran fer aportacions tots 
els pensionistes . 
 
El 6 de maig, aquest redactat, juntament amb les aportacions rebudes, serà debatut en 
dues sessions. Al matí per debatre sobre la situació dels prejubilats i per la tarda per 
tractar sobre el Grup d' Esbarjo . 
 
Fins aquest moment s'han rebut per la Ponència moltes idees i propostes : Relació amb la 
gestora PREVIAGEST, valoració positiva dels acords finalment assolits pels nostres 
representants sindicals en les condicions de l'ERO, necessitat que la representació 
sindical en la Comissió de Control plantejar a l'empresa que el meritat del Pla de pensions 
es pugui rescatar en casos de malaltia greu o atur de llarga durada mantenint les 
aportacions de l'empresa fins a la jubilació, necessitat d'atendre el col·lectiu de companys 
procedents d'EMSSA veient la possibilitat de crear un subplà de pensions per a ells que 
permeti la seva gradual homologació amb la resta de la plantilla , plantejar que l'empresa 
assumeixi les diferències de les cotitzacions en el Conveni especial amb la seguretat 
social que el 2013 van pujar un 5% i el present any han tornat a incrementar-se en un 
altre 5%, veure de promoure reunions periòdiques dels prejubilats amb els nostres 
representants sindicals i fer un seguiment de les situacions que es puguin produir fins a la 
data de la seva jubilació definitiva . 
  
A la segona part de la reunió es va tractar sobre la situació del Grup d'Empresa ( Grup d' 
Esbarjo ) i va ser unànime la denúncia que fa 22 anys els pressupostos de les seccions 
del Grup estan congelats i des de fa dos anys l'empresa va deixar de bonificar el 21% 
d'IVA , el que ha produït una important retallada en els pressupostos que fan molt difícil el 
desenvolupament de l'activitat en la majoria de les seccions . 
 
Sorgeixen un gran nombre de propostes d'actuacions a desenvolupar , sent unànime la 
necessitat de : fer un informe de les seccions del grup que en aquest moment segueixen 
desenvolupant la seva activitat , demanar informació sobre els actuals responsables de 
les diferents seccions, així com confirmar els dades que tenim dels respectius 
pressupostos i promoure una reunió dels encarregats de les seccions amb els nostres 
representants sindicals perquè ells en el seu permanent diàleg amb la Direcció puguin 
plantejar les mesures que permetin una activitat normal de totes les seccions . 
 
 
 
 
 
 
 

 X CONGRÉS  
PONÈNCIA DE PENSIONS 



 

 
      DISSABTE 10  DE  MAIG 
 

Sortida de Cornellà a les 7.30 i de Passeig de Sant Joan a les 8 . 
Sortida cap al Restaurant, on esmorzarem: 

 
PA de PAGÈS AMB TOMÀQUET 

 PERNIL I FORMATGE 
AIGUA , VI I CAFÈ O TALLAT 

  
 
 Continuarem viatge fins arribar a Calella de Palafrugell , on podrem 

contemplar El Far de Sant Sebastià , que té un abast de 50 
milles, i es troba situat sobre una torre cilíndrica de 12 
metres a la part alta del Cap de Sant Sebastià , un penya-
segat a 168 metres del mar. Va ser inaugurat el 1857 i el 
mirador és un dels més famosos de la Costa Brava, molt 
important en l'obra de l'escriptor empordanès Josep Pla . 
 
Molt a prop visitarem el conjunt monumental de Sant 

Sebastià de la Guarda format per un jaciment iber, la torre de defensa i l'església de Sant 
Baldiri . A continuació, retorn al restaurant per dinar amb el següent menú:  
 
 

AMANIDA CATALANA 
FIDEUÀ 

VEDELLA A LA JARDINERA 
POSTRES 

PA , AIGUA , VI , COPA DE CAVA 
CAFÈS I GOTES 

A la sobretaula es gaudirà de: BALL 
 
A una hora prudencial retorn als llocs d'origen . 
 
EXCURSIÓ ENCARREGADA A L'AGÈNCIA VIATGES SANTA MARTA de Ripollet 
 
PREU . AFILIATS I CÒNJUGE preu bonificat 23 € 
FAMILIARS I CONVIDATS 31 € 
 
RESERVES : Trucar al 93.351.38.39 o 608.493.728 de 10 a 14 h (laborables) 
 
INGRESSOS ABANS DEL DIA 1 DE MAIG 
 
LA CAIXA COMPTE : ES69 2100 3235 3822 00 28 23 72 
En efectuar l'ingrés indicar nom i cognoms 


