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PONÈNCIA 3a. – ORGANITZACIÓ I IGUALTAT 
Per: Mercè Majó, Silvia Tomás i Oscar de Alonso 
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SERVEIS ACTUALS ALS AFILIATS 
 

En l’article 1, títol I dels estatuts de l’ATAB, s’estableix com una de les finalitats del 

sindicat “crear, organitzar i sostenir serveis d'assessorament jurídic, econòmic, fiscal, de 

medicina legal laboral, i de qualsevol altre tipus, necessaris per a la més eficaç defensa 

dels interessos i drets de les persones treballadores.” 

Dins el marc de protecció que el sindicat dóna als seus afiliats, s’ofereixen els següents 

serveis: 

 Gabinet jurídic laboral 

 Totes les gestions d'advocats en l'àmbit laboral tant d'assessorament com de 

defensa als Tribunals, són sense cap cost econòmic per als afiliats. 

 Inclou la consulta de temes laborals, l’assistència d'advocats al departament de 

Treball (conciliacions), jutjats del Social, recursos a Tribunals Superiors, etc. per 

a la tramitació d’incapacitats, impugnació de sancions, temes de classificació 

professional, etc. 

 Assessoria fiscal i actuarial 

Pel que fa a l’IRPF i als plans i fons de pensions, aquest servei és gratuït per als 

afiliats. 

 Assessoria jurídica i fiscal  

 L'assessorament en aquests temes de caràcter no laboral està inclòs en els 

serveis concertats. 

 Per exemple assessorament  en accidents de circulació, successions, 

incapacitacions, arrendaments, lloguers,  contractes, etc. Reclamacions i 

requeriments d'hisenda, crèdits, hipoteques, assegurances, gestoria i altres. 

 Les gestions dels advocats fora del despatx o que requereixin actuacions que no 

siguin exclusivament d'assessorament resten excloses. 

 Medicina legal laboral 

 Totes les gestions en aquest àmbit  són sense cap cost econòmic per als afiliats. 
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 Inclou els informes i compareixença davant els Tribunals de metges especialistes 

en medicina del treball per sol·licituds d'incapacitat, impugnacions d'altes 

mèdiques, etc. 

Per accedir al gabinet jurídic laboral, a l’assessoria jurídica i fiscal i als serveis de 

medicina legal laboral, cal contactar amb el despatx de l’ATAB. 

 Temps de lleure 

 -  Organització d’activitats d’esbarjo per als afiliats. Anualment sol organitzar-se 

una sortida, com per exemple la paellada a Begues. 

 - Grup d'Excursions. S’organitza una excursió de tot un dia un cop al mes 

aproximadament. De manera més esporàdica excursions de cap de setmana. 

 Ofertes de consum 

 L’ATAB subscriu acords amb diferents empreses que permeten disposar 

d’ofertes de consum molt competitives per als nostres afiliats: subrogació 

d’hipoteques, assegurances de vehicles, odontologia, mútues mèdiques, serveis 

d’estètica, entrades per a espectacles, viatges, vins i caves, etc. 

 Els afiliats poden consultar la pàgina web de l’ATAB on trobaran la informació 

més actualitzada, i podran obtenir les dades de contacte per accedir directament 

a les ofertes que siguin del seu interès. 

 

Propostes 

La proposta del sindicat consisteix en mantenir i millorar els serveis existents, així com 

incorporar-ne de nous que siguin d’interès per als afiliats, d’acord amb les ofertes i 

acords que es vagin establint amb empreses de serveis, gabinets jurídics i assessories. 
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ASSESORAMENT ALS AFILIATS 

Un dret dels afiliats, com recullen els nostres estatuts és “Rebre assessorament i, si 

escau, el suport i la solidaritat del Sindicat en assumptes relatius a la seva activitat 

laboral, professional i/o sindical.” (títol VI dels Afiliats, article 29).

A l’ATAB, comptem amb persones altament qualificades, tant en formació en dret laboral 

com amb una dilatada experiència sindical. 

Els afiliats en actiu podeu adreçar-vos als delegats de l’ATAB per exposar qualsevol 

dubte o consulta que vulgueu efectuar (trasllats, categories, conflictes)....  

Tant els afiliats actius com els passius, també podeu dirigir-vos al despatx de l’ATAB 

ubicat al carrer del Clot, ja sigui telefònicament o personalment concertant una cita.  

Desconeixem quin serà l’espai que ens facilitarà l’empresa en un futur, a causa de la 

venda de la Torre Agbar, però entretant hi disposem d’un despatx, sense cap cost per al 

sindicat. Tot i això, l’ATAB ha optat per mantenir un despatx desvinculat de les 

instal·lacions de l’empresa, fent-se càrrec de les despeses del mateix amb els ingressos 

propis del Sindicat.  

Hi ha molts motius i prou importants perquè s’hagi decidit disposar d’aquest despatx. 

Principalment pel poc espai, que no s’adapta al nostre volum d’activitat, i per descomptat 

per motius de confidencialitat. 

A tenir en compte que al despatx solen treballar-hi de manera fixa unes sis persones, 

més les persones voluntàries que fan col·laboracions puntuals. El volum de persones 

que pot trobar-se treballant en el despatx, més les visites que es reben constantment, no 

són viables en l’espai que ens ofereix la Direcció de l’empresa en el soterrani de la Torre 

Agbar, i més tenint en compte l’espai necessari per a l’arxiu documental que té l’ATAB.

Reunió de delegats al nostre despatx del carrer Clot
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A més, els afiliats que no treballin a la torre Agbar o els afiliats jubilats, no podrien 

accedir directament al despatx, si no que caldria acreditar-se al mostrador de recepció 

cada vegada que s’hi hagués d’accedir.  

També és un valor afegit la confidencialitat de què disposem en el nostre despatx del 

carrer del Clot, tant per les persones que desenvolupen la seva tasca sindical 

diàriament, com per als nostres afiliats quan ens visiten. 

A banda dels serveis i assessorament destinats directament a l’afiliat que hem estat 

comentat, el sindicat també es dota de l’assessorament necessari per al propi Sindicat i 

per emprendre accions col·lectives. 

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.  

Per això és molt important que el Sindicat pugui comptar amb el recolzament dels millors 

professionals, amb honoraris molt alts. Actualment l’ATAB compta amb l’assessorament 

d’un dels millors despatxos laboralistes de Barcelona que va intervenir, per exemple, en 

el cas de 27 persones d’AB externalitzades a un altre empresa. Aquest cas va resoldre’s 

favorablement, ja que els treballadors que ho van desitjar van ser reincorporats de nou a 

la companyia. 

No oblidem que afiliar-nos ens protegeix individualment però també col·lectivament, ja 

que el sindicat s’enforteix i pot fer front en millors condicions a les circumstàncies que es 

vagin esdevenint. 

Tots aquest serveis i assessorament de què disposem són costejats amb els ingressos 

obtinguts pel sindicat de les quotes sindicals que abonem les persones afiliades, dels 

beneficis econòmics que resulten d’actes organitzats pel Sindicat, interessos bancaris i 

altres ingressos lícits que l’ATAB pogués obtenir.  

 

Propostes 

La proposta del sindicat consisteix en mantenir i millorar l’assessorament a l’afiliat, així 

com l’assessorament que rep el propi sindicat. Es treballarà perquè, sempre que sigui 

possible, es millorin les condicions establertes amb advocats, assessors, actuaris, i 

altres professionals.  
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SUBVENCIONS ESTATALS I AUTONÒMIQUES ALS SINDICATS 

És molt important no oblidar que podem disposar de tots aquests serveis i

assessorament que hem estat exposant gràcies a l’administració de les quotes sindicals 

dels nostres afiliats i d’altres ingressos que hem comentat. Recordem que l’ATAB no rep 

cap subvenció estatal, autonòmica o de cap altre tipus. 

El fet de disposar dels mitjans econòmics necessaris, enforteix la nostra independència 

com a Sindicat, sense haver de contreure hipoteques que després acabaríem pagant 

tots. No és possible una acció sindical lliure d’ingerències alienes si els mitjans de 

finançament del sindicat no procedeixen dels seus propis afiliats. 

Les subvencions públiques estan constituïdes per partides econòmiques aprovades en 

els pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat, i en funció de la 

representativitat que acrediten els qui les sol·liciten, es reparteixen entre els sindicats 

sol·licitants, segons el nombre de delegats.  

Per aquesta qüestió de principis, ATAB no ha sol·licitat les subvencions de diner públic a 

què legalment tenim dret a percebre. S’ha decidit cedir els nostres drets de còmput de 

delegats a l’USO –unió sindical obrera- en un protocol de col·laboració sindical, per 

evitar que les subvencions que corresponen a ATAB vagin als comptes dels sindicats 

majoritaris. 

El model sindical del nostre país està basat en les subvencions públiques. Per aquest 

motiu els sindicats no han donat prioritat a l’afiliació com a element fonamental que dota 

de mitjans econòmics i humans a les organitzacions sindicals sense dependre de 

tercers. 
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El sindicalisme independent resulta clau per donar solucions als diferents conflictes i 

problemes i per resistir de manera adequada davant els esdeveniments que es van 

produint en el nostre entorn laboral i social. 

 

Propostes 

A rel de tot el que hem exposat, la nostra proposta consisteix en seguir fomentant un 

sindicalisme independent, que permeti sostenir les nostres activitats amb els ingressos 

obtinguts de les quotes dels nostres afiliats principalment, dels beneficis econòmics que 

resultin d’actes organitzats pel Sindicat, interessos bancaris i altres ingressos lícits que 

l’ATAB pogués obtenir.  
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CAIXA DE RESISTÈNCIA I FONS DE RESERVA. SOLIDARITAT SINDICAL.

Caixa de resistència i fons de reserva

En el VII Congrés celebrat a Cambrils l’any 2006, va aprovar-se la creació de la Caixa 

de Resistència, acordant-se que s’hi destinaria el 10 % de les quotes mensuals de les 

persones afiliades. Aquest acord ens ha permès disposar d’un important fons de 

reserva. 

Propostes: 

Després de l’experiència d’aquests últims anys, i les limitacions existents per a l’ús dels 

fons, proposem que a partir de la celebració d’aquest X Congrés, la caixa de resistència 

deixi d’existir com a tal, mantenint-se, però, el criteri de destinar el 10 % de l’import de 

les quotes d’afiliació a un compte de reserva per a contingències generals.

De manera que, en cas de necessitat, la Junta Directiva, per acord de 2/3 parts dels 

seus membres, podrà fer ús d’aquests fons per atendre situacions de despesa 

extraordinària. 

Accions solidàries envers altres sindicats 

Durant els últims anys, s’han realitzat diferents accions solidàries envers altres sindicats 

independents:

 Panrico, aportació de 600 € a la 

caixa de resistència (import 

provinent del benefici obtingut en 

la venda de la loteria de Nadal 

d’ATAB).

Amb més de sis mesos de vaga 

indefinida, es tracta ja de la vaga 

més llarga des de la guerra civil.

Aquests treballadors lluiten per mantenir els seus llocs de treball. Actualment, la 

planta de Santa Perpètua de Mogoda compta amb 345 treballadors, i la direcció 

proposa 215 acomiadaments i rebaixes salarials del 18%. Ja s’han efectuat 40 

acomiadaments als que es sumaran 150 acomiadaments més abans de l’estiu. 
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 Autobusos, col·laboració en la venda de bons solidaris, assistència de delegats 

d’ATAB a diverses manifestacions de suport.

Altres accions solidàries desenvolupades per l’ATAB

 Abril 2013, campanya destinada a la compra d’aliments per als Menjadors 

de Càrites. Aportacions afiliats 5.671€,  aportació del sindicat 465€, totalitzant 

els 6.136€ amb els quals es va tancar aquesta campanya.

Amb aquest import, va poder comprar-se més de 5.500 litres de llet, 500 litres de 

brou, 800 quilos de llegums, 400 litres 

d’oli i 500 paquets de galetes.

Cal destacar que el perfil de les 

persones que van a Càrites ha canviat 

substancialment en aquests últims 

anys. Avui la gran majoria són 

treballadors en atur i les seves famílies 

les que es veuen obligades a acudir a 

aquests menjadors.

 Col·laboració amb la Fundació Vicenç Ferrer amb l’apadrinament de dos 

nens. La Fundació Vicenç Ferrer desenvolupa un projecte integral d'ajuda a 

milers de persones a l'Índia. La Fundació treballa amb els "intocables", la gent 

més pobre de l'Índia, a la regió d'Anantapur i s'esforça en tots els camps socials 

per proporcionar als més desvalguts de la societat els mitjans que els permetin 

abandonar la pobresa i viure dignament. Actualment més de 2 milions de 

persones es beneficien del seu projecte de progrés integral. 

Una de les formes de col·laborar amb la Fundació és l'apadrinament de nens, un 

sistema eficaç d'ajut personal que beneficia a tot un col·lectiu. Per 18 euros al 

mes es garanteix educació i assistència mèdica a un nen i es col·labora en el 

desenvolupament de la seva comunitat. 
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Seguiment i publicació de les aportacions solidàries 

En totes les accions solidàries que efectuem, s’efectua un procés intern de seguiment i 

publicació de dades per mostrar als nostres afiliats que tots els imports recaptats s’han 

lliurat a l’entitat amb la qual s’ha establert la col·laboració. 

Per exemple, en les aportacions econòmiques al banc d’aliments, es va publicar una 

llista amb les inicials de les persones que havien col·laborat, i l’import corresponent. 

S’adjuntaven també les factures de compra dels aliments per un import total igual al 

recaptat, i l’acusament de rebuda de l’entitat. 

Per l’ATAB és important generar confiança. Només així podrem continuar comptant amb 

la col·laboració de tots vosaltres quan emprenguem un nou projecte solidari. 

 

Propostes 

Es proposa que el Comitè Executiu de l’ATAB pugui decidir per unanimitat prestar 

ajudes solidàries a altres sindicats o agrupacions de treballadors, quan l’import no sigui 

superior a 1.000 €. Si es precisa una quantitat superior, serà necessari l’acord de 2/3 

parts de la Junta Directiva. 
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El Torreón s’edita des de fa dècades. El primer va publicar-se el 5/11/1985.           
La seva imatge s’ha renovat diverses vegades.

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 

L’ATAB facilita a l’afiliat informació sobre les accions que realitza el sindicat, les 

negociacions que s’estan produint en el si de l’empresa, conflictes existents, acords 

assolits, reorganitzacions, demandes, conciliacions, etc, etc. així com qualsevol altra 

informació d’interès que ens pugui afectar com a col·lectiu. 

Els mitjans de què disposem per a transmetre tota la informació són:  

 El Torreón, edició actius i edició jubilats. 

 Publicacions a la intranet de l’empresa

 Correus electrònics informatius a afiliats 

 Cartells i tríptics per a ocasions puntuals (eleccions, assemblees, congressos, 

commemoracions, organització d’activitats per a afiliats, etc.) 

 Xarxes socials 

 Web de l’ATAB

    

s’edita des de fa dècades. El primer va publicar-se el 5/11/1985.           
atge s’ha renovat diverses vegades.
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Disposem també de la pàgina web de l’ATAB. La pàgina web conté tota la informació 

actual i històrica de què disposa el sindicat, presentada de manera visual i intuïtiva,

agrupant la informació per temes. Podeu accedir a notícies, publicacions, notes, pactes, 

convenis, serveis, ofertes de consum,.............. 

Els inicis de la nostra presència al web daten de gener de 2001, quan s’adquireix el 

primer domini d’internet www.websindical.com i es construeix la primera web d’ATAB en 

llenguatge HTML. 

L’objectiu d’ATAB era aprofitar les possibilitats de la xarxa per realitzar una web que 

serviria com a mitjà d’informació de les activitats del sindicat i eina de comunicació lliure 

e independent amb els treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona.

El web actual www.atab.cat va crear-se l’any 2008 davant l’elevat tràfic que té el web 

anterior. Per aquest motiu es decideix remodelar completament el web amb la intenció 

de fer-lo més accessible i amb més facilitat d’actualització. Es compren els dominis 

d’Internet: www.atab.cat i www.atab.es i es redissenya el web utilitzant un gestor lliure 

de continguts de codi obert, JOOMLA. 

Aquest web ha estat clau per a la nostra 

independència sindical. Recordem que 

davant el nostre desacord amb les 

condicions de publicació a la Intranet, 

l’ATAB es nega a utilitzar aquest canal 

durant quatre anys i segueix 

desenvolupant els mitjans propis com 

única garantia de poder ser lliures en les 

nostres comunicacions. 

S’hi troben penjats tots els documents que ha generat la negociació col·lectiva en 

l’última dècada, els arxius històrics d’importància, així com totes les publicacions del 

nostre  sindicat i comunicacions sindicals actuals. 

En el conjunt del web hi ha uns 300 megues d’informació i més de 6.000 arxius, tots 

d’accés lliure.

http://www.websindical.com/
http://www.atab.cat/
http://www.atab.cat/
http://www.atab.es/
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L’augment de visites al web ha pujat exponencialment en els darrers anys, proba del 

interès que té per als treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona, que poden 

consultar fàcilment les qüestions que siguin del seu interès. 

En l’actualitat aquest web acumula més de 291.000 visites i rep un mínim de 100 

persones que s’hi connecten diàriament. 

Ens consta que aquest web és consultat no només per afiliats de l’ATAB, sinó també  

per altres persones que coneixen el gran volum d’informació que s’hi pot trobar.  

Com a anècdota, sapigueu que durant el procés de constitució de la nova empresa, 

molts dels companys de sanejament, de l’antiga EMSSA s’informaven a través de la 

pàgina web de l’ATAB, de totes les novetats al respecte que s’anaven produint, donat 

que a la seva pròpia empresa no disposaven de cap informació. 

A nivell general, s’observa una tendència a la baixa en l’interès en un tipus de publicació 

més tradicional, sobre tot en el personal actiu, que amb l’ús de les noves tecnologies i 

les xarxes socials s’ha decantat més per aquest tipus de mitjans, amb una difusió molt 

més ràpida i amb missatges més concisos i directes.  

En el nostre entorn laboral, tot canvia constantment, i la informació viatja molt 

ràpidament.  És imprescindible que l’ATAB també pugui informar al moment d’allò que 

està succeint..... a la sortida d’una reunió important, la informació ja comença a circular 

a través de missatges de whatsapp, missatges de text, correus electrònics, etc. 

Com a novetat destaquem que, recentment, el Sindicat ja ha començat a comunicar-se 

amb els seus afiliats i simpatitzants a través de grups de whatsapp, sobre tot amb el 

personal actiu. Cada centre de treball gestiona el seu propi grup de whatsapp, agregant 

les persones que volen disposar d’aquest tipus d’informació. 

Actualment disposem d’un canal a YouTube on publiquem vídeos de manifestacions i 

altres activitats de l’ATAB, d’àlbums de fotos a Google+, així com comptes a les xarxes 

Facebook i twitter. 

Propostes: 

Volem augmentar l’ús de les xarxes socials. Són les eines que fa servir la gent per 

comunicar-se i l’ATAB ha de ser-hi present.  

L’objectiu és que la informació arribi a tothom, i adaptarem la manera de comunicar-nos 

als nous costums de les persones. 



40 
 

 

 

 
http://ves.cat/j_79 
 
Publiquem en el nostre canal, vídeos de manifestacions i 
altres activitats d’ATAB. 

 

 
http://ves.cat/j_8k 
 
Àlbums de fotos del Sindicat ATAB, abans Àlbum web de 
Picasa. 

 

 
http://facebook.com/ATABsindicat 
 
Participem a la xarxa social més utilitzada, que té més de 
400 milions d’usuaris a tot el món. 

 

 
http://twitter.com/atab_cat 
 
Segueix les “piulades” d’ATAB a aquest servei de 
microblogging que permet enviar i llegir missatges de text 
d’una longitud màxima de 140 caràcters. 

 

 
Amb la popularització dels telèfons mòbils intel·ligents 
aquest servei de missatgeria instantània s’ha convertit en 
una eina imprescindible i molt eficaç per transmetre amb 
immediatesa comunicacions urgents als delegats i afiliats 
d’ATAB.  

 

  

http://ves.cat/j_79
http://ves.cat/j_8k
http://facebook.com/ATABsindicat
http://twitter.com/atab_cat
http://ves.cat/j_79
http://ves.cat/j_8k
http://facebook.com/ATABsindicat
http://twitter.com/atab_cat
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IGUALTAT. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL, PROMOCIÓ 
PROFESSIONAL. ACCIONS CONTRA LA DISCIRMINACIÓ. 

Pel que fa a la igualtat, s’han produït avenços importants en els últims anys, en molta 

mesura gràcies a la promulgació, al Març de 2007, de la Llei Orgànica per a la Igualtat 

efectiva de dones i homes, per adaptar-se a les Directives europees. 

L'objecte de la Llei és fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i l'eliminació de tota 

discriminació contra la dona en tots els àmbits de la vida. En matèria laboral estableix 

que les empreses de més de 250 treballadors han de tenir Plans d'igualtat. 

Un pla d'igualtat és un conjunt de mesures d'accés a l'ocupació, classificació i promoció 

professional, formació, retribucions i ordenació del temps de treball, amb tendència a 

aconseguir la igualtat entre dones i homes a l'empresa, i eliminar les discriminacions per 

raó de sexe.

Des de l’ATAB vam veure una gran oportunitat per millorar la situació a Aigües de 

Barcelona, ja que com a empresa de més de 250 treballadors havíem d'elaborar el 

nostre Pla d'Igualtat, que va acabar signant-se entre la Direcció i la representació social

el juliol de 2009. En aquest document es recollien 10 àmbits d'actuació, desglossats en 

una sèrie de fitxes amb mesures concretes per promoure la igualtat.

Cartells commemoratius del dia de la dona.
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Prèviament, a l’ATAB ja feia temps que havíem anat avançant en aquest camí: 

Promoció de la dóna en l’activitat sindical: 

 En les candidatures presentades en les eleccions sindicals de 2006 vam comptar 

amb una gran participació de dones, presentant-se un total de 19 candidates a 

les llistes de l’ATAB.  

 Al 2008 la totalitat de representants de l’ATAB al Comitè Intercentres érem 

dones, mentre que la representació de les altres forces sindicals era masculina al 

100%. Actualment la representació de l’ATAB en aquest Comitè és paritària, 

comptant amb dos representants masculins i dos de femenins. Cal destacar que 

l’ATAB a dia d’avui és l’únic sindicat present a l’empresa que disposa de 

representació femenina al Comitè Intercentres, el màxim òrgan de representació 

sindical. La resta de sindicats continuen sense representació  femenina al 

Comitè. 

 Al 2011 Eva Ferruz va ser nomenada Secretària d’ATAB 

 També al 2011, Eva Ferruz va ser escollida com a Presidenta del Comitè 

Intercentres i Presidenta de la Comissió de Control de Pensions. Actualment 

exerceix de Secretària del Comitè Intercentres. 

 Des de 2012 la presidència de la Junta Directiva del Sindicat, està ocupada per 

Pilar de Miguel, que va ser escollida en les últimes eleccions a la Junta Directiva. 

Mesures de protecció als drets dels treballadors i contra la discriminació: 

 Al 2008 l’ATAB va interposar un conflicte col·lectiu per la incorrecta aplicació de 

la reducció de jornada per maternitat que practicava la Direcció, que forçava un 

canvi d’horari de jornada partida a jornada continuada, provocant que el salari de 

la dóna, que ja estava reduït proporcionalment a les hores treballades, es reduís 

encara més i de manera important en eliminar el plus de jornada partida que li 

corresponia cobrar. Finalment es va produir un acord amb la Direcció que va 

acabar amb aquesta pràctica, que perjudicava econòmicament a les persones en 

aquesta situació. 

També es va aconseguir que fos el treballador que demanava la reducció qui 

escollís l’horari a realitzar. 

 Al 2014 la Comissió d’Igualtat ha signat un Protocol en matèria d’assetjament. 
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Promoció de les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar: 

 Dins la Comissió d’Igualtat d’Aigües de Barcelona, un dels nostres primers 

objectius va ser la millora en les mesures de conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral. En aquest sentit, vam impulsar una proposta que finalment, va 

traduir-se en l’Acord de mesures de Conciliació de la vida laboral i familiar, 

recollit en el Pla d’Igualtat, que en aquell moment va ser un gran avenç per les 

persones amb càrregues familiars: ampliació de la reducció de jornada per 

guarda legal fins als 10 anys del fill o filla, quan per llei era fins els 8 anys, 

ampliació del permís de lactància fins als 11 mesos, i possibilitat d’acumular-lo 

en jornades completes (14 dies naturals), possibilitat de gaudir del descans per 

maternitat a temps parcial, possibilitat de gaudir del permís de paternitat en 

règim de jornada completa o parcial (4 hores diàries durant 26 dies naturals), i 

altres millores.  

Des d’aleshores hem estat treballant i proposant millores en les mesures de 

conciliació. Lamentablement les nostres propostes no han tingut ressò en la direcció 

de l’empresa i no s’ha millorat allò que es va pactar al 2009,  mentre que l’estatut 

dels treballadors ja ha superat les condicions actuals a Aigües de Barcelona en 

alguns aspectes, com per exemple en el dret a reduir la jornada que l’estatut ha 

ampliat fins als 12 anys dels fills. 

Propostes 

Pel que fa a les mesures de conciliació, proposem millorar l’acord existent amb les 

mesures següents: 

 Reducció de jornada per guarda legal: en aquest cas, la recent modificació 

legislativa ja dóna el dret de reduir la jornada fins als 12 anys, que era l’objectiu 

que ens havíem marcat. Ha de vetllar-se, però, perquè les tasques assignades 

s’ajustin a la reducció horària i, en cas de diverses persones amb jornada 

reduïda en un mateix àmbit, es cobreixi amb algun tipus de contractació. 

 Permís de lactància:  

- Augment del permís de lactància fins als 12 mesos del menor (a Aigües 

actualment fins als 11 mesos, E.T. fins als 9 mesos). 

- Possibilitat d’acumulació de les hores 15 dies naturals de permís un cop 

finalitzat el permís de maternitat (actualment 14 dies). 
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- O bé, substitució del permís de lactància per una reducció de jornada de 

45 minuts (actualment 30 minuts). 

 Augment del descans per maternitat a 20 setmanes de permís retribuït a jornada 

completa o a temps parcial (actualment 16 setmanes). 

 Permís per naixement de fill, augment a 5 dies naturals (a Aigües actualment són 

3 dies, a l’E.T. són 2). 

 Augment del permís per paternitat a 15 dies naturals (E.T. són 13), que podran 

realitzar-se a temps parcial. 

 Preferència per canvi de centre o de departament o lloc de feina per a les 

persones amb fills menors de 12 anys al seu càrrec (actualment 10 anys). 

 Augment de la flexibilitat a l’hora de dinar (jornada partida): actualment es 

disposa d’un mínim d’una hora per dinar amb un quart d’hora de flexibilitat (60 

min + 15 min recuperables). S’ha de tenir en compte que en els últims anys s’ha 

produït un important canvi d’hàbits pel que fa al dinar, ja que un nombre elevat 

de persones dina en el mateix centre de treball amb la seva carmanyola en 

zones habilitades com a office. Això fa que moltes d’aquestes persones no 

necessitin una hora i quart per dinar, i preferirien fer ús d’aquest temps d’una 

altra manera. Per això es proposa que el temps per dinar sigui d’un mínim de 30 

minuts i un màxim de 1 h 15 min. D’aquesta manera es permet que els temps 

dedicat al dinar s’adapti millor a les necessitats de cada persona.  

Per posar un exemple, una persona que entra a les 8:15 h del matí, i dina en 30 

minuts, amb l’horari actual la seva hora de sortida seria a les 17:30 h, en canvi 

amb el nou horari proposat, la sortida seria a les 17:00 h. La seva jornada 

continua essent de 8h 15 min, però la diferència és que el temps que ha estalviat 

dinant, li serveix per no haver de recuperar la mitja hora del matí. Aquest canvi 

no afectaria les persones que volen continuar amb un temps de dinar més 

perllongat.  

 

 

 

 

  

 
HORARI ACTUAL PROPOSTA HORARI 

entrada flexible 7:45 h a 9:00 h 7:45 h a 9:00 h 

presència obligada 9:00 h a 13:00 h 9:00 h a 13:00 h 

temps dinar 13:00 h a 14:00 h 13:00 h a 13:30 h 

entrada flexible dinar 14:00 h a 14:15 h 13:30 h a 14:15 h 

presència obligada 14:15 h  a 17:00 h 14:15 h  a 17:00 h 

sortida flexible 17:00 h a 18:30 h 17:00 h a 18:30 h 
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Tot i l’aprovació de la llei i la signatura del Pla d’Igualtat a l’SGAB, i com ja hem 

explicat, considerem que no s’ha avançat prou en la nostra empresa pel que fa a 

implementar mesures per afavorir la igualtat, i que el Pla d’Igualtat no es va 

desenvolupar amb l’interès que es mereixia, sinó que va se un tràmit necessari per 

complir amb la llei. 

Passarem a comentar alguns dels punts febles detectats en la diagnosi realitzada a 

Aigües de Barcelona per una assessoria independent, que va servir de base per 

elaborar del Pla d’Igualtat. Molts d’aquests punts febles detectats en aquell moment 

continuen sense millorar (Pla d’Igualtat SGAB, dades 2008): 

Inexistència de dones en els càrrecs de major responsabilitat i en el 

Consell d’Administració. La representació de la dona en llocs de més 

responsabilitat és mínima....  

En aquests anys, no s’ha detectat un increment de dones en alts càrrecs de 

responsabilitat.  

A destacar que la Secretària d’ATAB, Eva Ferruz, assisteix com a convidada al 

Consell d’Administració. 

Necessitat que la representació sindical existent en l’organització 

empresarial fomenti la participació de les dones... 

Ja s’ha explicat anteriorment que en aquest sentit ATAB ha destacat respecte als 

altres sindicats, comptant des de fa anys amb la participació de dones.  

Tot i que la plantilla és majoritàriament masculina, al marge de l’anàlisi estadístic, 

considerem que seria convenient ampliar el nombre de dones que participen en 

l’activitat sindical.  

S’aprecia la falta d’empleades en llocs de comandament intermedi i de 

responsabilitat... 

En l’àmbit administratiu i tècnic es constata que la dona percep un salari 

mig inferior al de l’home: 

 

 

 

Salari mig percebut % retribució dona % retribució home 

Auxiliar administratiu 96% 111% 

Administratiu 95% 109% 

Tècnic 94% 103% 
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Dins del grup professional administratiu, tot i ser el col·lectiu amb un 

major nombre de treballadores, les dones ocupen nivells professionals 

inferiors als que són assignats als homes... 

Ha de garantir-se que la totalitat dels cursos de formació s’imparteixen 

en hores de treball, facilitant l’assistència d’homes i dones, malgrat 

desenvolupin una jornada reduïda... 

 

Propostes 

Des de l’ATAB creiem que cal canviar aquesta tendència on les dones, fins i tot en les 

àrees de l’empresa on són més nombroses (àmbit administratiu) són les que ocupen les 

categories inferiors. 

Per això és necessari que les places vacants del grup Administratiu surtin a concurs 

perquè totes les persones interessades puguin accedir a les vacants que es puguin 

crear, de manera que sigui possible accedir a un lloc de treball de categoria superior.  

Pel que fa a la formació professional és un dels elements de major rellevància a l’hora 

d’assignar vacants i promocionar professionalment, per aquest motiu ha de garantir-se 

el seu accés a totes les persones de la companyia. 

Els cursos per accedir al nivell superior (FNS), es fan fora d’hores de treball. Moltes 

persones i especialment les dones no accedeixen a aquest tipus de formació per no 

poder-hi dedicar hores fora de la seva jornada laboral, per ser incompatible amb les 

seves càrregues familiars. 

Gràcies al treball dels nostres representants en la Comissió de Formació, s’ha 

aconseguit que s’introdueixi la formació no presencial o “on line” parcialment.  

La nostra proposta és seguir treballant en facilitar la conciliació de la formació amb la 

vida personal i familiar dels treballadors, augmentant el percentatge de la formació no 

presencial en els cursos de formació de nivell superior, i donant la possibilitat de 

realitzar-los en crèdits, sense tenir que fer el curs sencer en un any, sinó que es pugui 

anar completant un curs a mida que el treballador pugui    dedicar-hi temps. 

La creació de la nova empresa Aigües de Barcelona, fa que s’hagi d’implementar un nou 

Pla d’Igualtat. Actualment la Comissió d’Igualtat ja hi està treballant. La direcció de 

l’empresa, mitjançant un assessor extern, està recollint les dades objectives i elaborant 
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el diagnòstic que identificarà les àrees de millora. Considerem que aquest serà el marc 

on podrem exposar totes les propostes de millora que hem anat enumerant, més 

aquelles que els considerin els nostres representants a la Comissió d’Igualtat, un cop 

puguin analitzar les dades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments:  

A tots els companys que ens han ajudat quan els hem demanat alguna dada, 

especialment a Roberto Ferruz per a la informació facilitada en relació a la caixa de 

resistència o fons de reserva i sobre les subvencions estatals autonòmiques als 

sindicats. També a Xavier Gumà, que ens ha facilitat informació exhaustiva sobre el web 

d’ATAB. 




