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El dissabte 24 i diumenge 25 de maig es celebrarà el X Congrés de l’ATAB a Cambrils, que ha 

de marcar el camí a seguir pel Sindicat en els propers anys. L’objectiu del Congrés és presentar 

les ponències per al seu debat i votació. Coordinadors i ponents ja estan treballant en les 

ponències que s’exposaran per tractar sobre tot allò que afecta als treballadors d’Aigües de 

Barcelona.  

Allò que resulti del X Congrés, serà 

la base de l’acció sindical de l’ATAB, 

el nostre futur: es debatrà sobre 

l’acció sindical, l’organització del 

nostre sindicat, l’assessorament i 

serveis als afiliats, igualtat, 

conciliació, jornada i horaris, plans 

de formació, promoció professional, 

salut laboral, assumptes socials, 

homologació, etc. 

Per això volem comptar amb la 

participació de tothom. 

Serà un cap de setmana per 

compartir-lo amb els companys i 

companyes, així com amb les 

nostres famílies. Per això no podem 

oblidar les activitats de lleure: 

dissabte al matí s’organitzarà una 

volada d’estels a la platja, dissabte al 

vespre, els que ho desitgin, podran 

seguir la final de la Champions en 

una sala amb pantalla gegant, i a la 

nit, després del sopar, festa... I per 

als aficionats a les atraccions, 

diumenge a Port Aventura.  

En aquest Torreón especial trobaràs tota  

la informació relativa al X Congrés. 

X CONGRÉS ATAB, CAMBRILS 24 - 25 DE MAIG 

Tots els afiliats estem emplaçats a assistir al X Congrés. 

ESPECIAL X CONGRÉS ATAB 
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PONENCIAS X CONGRESO

PONENCIA 1ª .-   ACCIÓN SINDICAL 

Objetivos a corto, medio y largo plazo. Estrategia de acción sindical. Apoyo a la acción sindical en 
empresas del Grupo AGBAR. ESTATUTOS.- Funcionamiento de los aprobados el IX Congreso.  
Afiliación. 
 
Por: Antonio Donaire (coordinador), Alejandro Pérez, Juan Manuel Povedano y José Juncá. 

PONENCIA 2ª .-  PENSIONISTAS  

Prejubilados. Situación de los pensionistas con complementos de 
pensión de la empresa. Vinculación de los pensionistas con la 
empresa. Vinculación y participación de los pensionistas en  
A.T.A.B. Apoyo de A.T.A.B. a las actividades propias de 
pensionistas. Situación y futuro de local de pensionistas de Central 
Alturas. Participación de los pensionistas en las Instalaciones 
deportivas y en las Secciones del Grup d´esbarjo.  
 
Por: Roberto Ferruz (coordinador), Josep M. Roqueta y José 
Gómez. 

PONENCIA 3ª.-  ORGANIZACIÓN E IGUALDAD  

Servicios actuales y asesoramiento a los afiliados. Caja de 
resistencia, o fondo de reserva.  Solidaridad sindical. Subvenciones 
estatales y autonómicas a los Sindicatos. Medios de comunicación y 
publicidad. Igualdad. Conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar, promoción profesional, y acciones contra la discriminación. 

 
 Por: Mercè Majó (coordinadora), Silvia Tomás y Oscar de Alonso. 

PONENCIA 4ª.-  RÉGIMEN DE TRABAJO,  CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN  

Modalidades de contratación en la empresa. Planes de formación. Promoción profesional. Horarios 
actuales, tendencias europeas. Régimen de turnos. Horas extras. Jornada anual de trabajo 
 
Por: Sergio Verdú (coordinador), Eduardo Gil, Sergi Conde, Agustín García, Pere Estruch, y Carles 
Gumà. 

PONENCIA 5ª .-  SALUD LABORAL   

Servicio médico de empresa. Asistencia médica de la Seguridad Social. Medicina preventiva. Acciones de 
mejora de la salud. Riesgos laborales, equipos de protección, y la responsabilidad del Delegado de 
Prevención de Riesgos. Asesoramiento médico pensionistas. Asistencia mutua ASEPEYO. 
 
Por: Pilar de Miguel (coordinadora), Lidia Medina, Miguel Ángel Loureiro, José Tarragón y Jordi Mayor. 

PONENCIA 6ª.- HOMOLOGACIÓN PERSONAL ABASTECIMIENTO  Y SANEAMIENTO 

 
Homologación de los trabajadores de abastecimiento y 
saneamiento. Impulso sindical para el logro de la más 
rápida homologación de todos los trabajadores de la 
empresa.  
 

Por: Eva Ferruz (coordinadora), Antoni Ferrer, Marisa 

Muñoz y Alejandro Pérez.  

 

 

 

INSCRIPCIONS  

Properament tots els afiliats 

rebrem informació més detallada, 

així com l'imprès per efectuar la 

reserva. 

També podeu demanar els 

impresos d’inscripció als vostres 

delegats. 

 



 
ATAB 

Instal.lacions de l’Hotel Tryp 

HORARIS 

 Dissabte 24 de maig 

10.00 h / 14.00 h Arribada dels assistents pels seus propis mitjans. 

Repartiment de les habitacions.  

11.30 h  II Volada d’estels de l’ATAB. 

14.00 h Dinar a l’Hotel 

17.30 h / 20.00 h Reunió plenària en la sala d’actes de l’Hotel. Lectura 

informe de la Junta i votació dels textos de les ponències. 

20.00 h / 22.00 h sopar a l’Hotel 

 Diumenge 25 de maig 

8.00 h / 10.00 h esmorzar a l’Hotel 

10.30 h al punt de trobada a l’entrada per a grups de Port Aventura.  

 

PREUS PER A AFILIATS 

Adults només hotel ............................................................................. 25 € 

Adults hotel i entrada a Port Aventura  .............................................. 50 € 

Nens de 4 a 11 només hotel .............................................................. 15 € 

Nens de 4 a 11 anys hotel i entrada a Port Aventura........................ 20 € 

Nens de 2 a 3 anys ............................................................................ 15 € 

Nens menors de 2 anys .................................................................. gratuït 

Els preus inclouen allotjament, dinar i sopar de dissabte 24 i esmorzar 
de  diumenge 25. El dinar de diumenge 25 no està inclòs, és opcional i 

té un preu de 14 €. 

El matí de diumenge les habitacions han de quedar lliures. 

PLACES LIMITADES. Les reserves es faran per rigorós ordre 

d’inscripció.  

Preus per persona en habitació doble. Els nens s’allotjaran en les habitacions 

dels pares. Les habitacions individuals tenen suplement. Descompte per al 

tercer ocupant de l’habitació. 

Els preus són per a afiliats, parella i fills. Per a no afiliats i altres 

acompanyants, consulteu preus. Més informació al telèfon 93 351 38 39. 

TRYP TRYP  
Port Cambrils Port Cambrils 

Hotel Hotel ********  



 

  

Afilia’t ara! 
Alhora que  
et protegeixes,   
ens fas més forts. 
  

Lluitar pels nostres drets 
no és fàcil. Com hem 
pogut comprovar en 
aquests últims anys,    
per arribar finalment       
a certs acords, hem 
hagut de mobilitzar-nos, 
interposar demandes, 
recórrer a les institucions, 
i moltes altres accions 
sindicals.  
  
El nombre de persones 
afiliades i el seu 
recolzament és molt 
important per dotar al 
sindicat de la força 
necessària per 
escometre tots els reptes 
que afrontem.         
Mentre l’índex d’afiliació 
sindical de treballadors  
al nostre país és dels 
més baixos d’Europa,  
les associacions 
empresarials compten 
amb uns percentatges 
molt alt d’empreses 

associades.  

 

A l’ATAB comptem    
amb dues modalitats 
d’afiliació: descompte en 
nòmina o domiciliació 
bancària, que garanteix 

absoluta confidencialitat.  

 

I amb accés a tots els 
nostres serveis: Gabinet 
jurídic laboral, assessoria 
jurídica i fiscal, medicina 
legal laboral, temps de 
lleure i ofertes 

preferents....              

  

La quota mensual 
per al personal 

actiu és de 5,90 € 
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Edita: Junta Directiva de l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona 
Carrer del Clot 187, entresòl 2a, 08027 Barcelona. Tel. 93 351 38 39           
e-mail: sindicat@atab.cat     www.atab.cat 

ATAB - Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona

Carrer del Clot 187, entresòl 2a, 08027 Barcelona. Tel. 93 351 38 39 
e-mail: sindicat@atab.cat     www.atab.cat 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, li comuniquem que les dades facilitades a través de la fitxa d'afiliat, podran ser incorporades en el fitxer de 
l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D'AIGÜES DE BARCELONA, amb la finalitat de poder-los oferir els nostres 
serveis. En el cas de produir-se alguna modificació de les dades, preguem ens ho comuniqui degudament per escrit 
amb la finalitat de mantenir la seva sol licitud actualitzada. Li informem que podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D'AIGÜES DE BARCELONA, 
remetent la seva sol·licitud per escrit a la següent adreça: C/Clot, 187. 08027 Barcelona 

Nom i cognoms DNI 

Adreça  Població Codi postal 

Telèfon Mòbil E-mail 

Centre de treball  Departament 

Situació laboral  
 

Actiu 

 
 

Jubilat parcial 

 
 

Pensionista 

 
 

Prejubilat 

Forma de pagament de la quota sindical: 

Descompte en nòmina 

El signant, sol·licita a RRHH el descompte 
mensual de la quota sindical, l’import de la 
qual serà abonat en el compte de l’ATAB, 
fins a nou avís per part seva. 

Data i signatura: 

Domiciliació bancària 

ATAB carregarà trimestralment al seu banc 
la quota sindical fins ordre contrària per part 
seva. Li sol·licitarem les dades bancàries 
necessàries i la seva conformitat. 

Data i signatura: 

SOL.LICITUD D’AFILIACIÓ 




