ATAB
núm. 519
Noviembre
2014

RIUEN DE TOTS NOSALTRES
Els "sàtrapes" de Brussel∙les s'han auto aprovat la jubilació als 50.
A Brussel∙les no hi ha pous de petroli, però com si els hagués, neden en diners (els nostres).
ESCÀNDOL: Els "sàtrapes" de Brussel∙les han aprovat, per a si mateixos, la jubilació als 50. Visca l'Europa dels
lladres!
La jubilació als 50 per als funcionaris de la Unió Econòmica Europea ha estat aprovada amb pensions mensuals
de 9.000 €. És normal que no quedi res per a nosaltres! Haureu notat que els polítics tenen un gran interès per
entrar a l'Administració Europea, ¿per què? Molt simple, enguany 340 funcionaris es jubilen amb 50 anys i una
pensió vitalícia de 9.000 € mensuals (no és una conya, són 340 jubilats x 9.000 € / mes x 12 mesos x 40 anys =
1.468.000.000 € que haurem de pagar nosaltres i els nostres fills). I això és només una molt petita part.
D'aquesta manera deixen lloc a nous funcionaris dels països que últimament han entrat a la UE (Polònia, Mal‐
ta, ... tots tenen dret a un tros de teta). Qui paga això? Nosaltres, que hem treballat i contribuït per aconseguir
una pensió vergonyosa, mentre que els que fan les lleis es fan regals com aquest. La diferència entre ells ‐els
déus de l'Olimp‐ i nosaltres‐ els currants‐ és ja massa important, abusen de nosaltres i la nostra paciència de
manera desvergonyida.
AQUESTS ALTS FUNCIONARIS DE BRUSSEL∙LES SÓN UNA VERITABLE MÀFIA. Els tecnòcrates europeus disposen
d'unes pensions que ni tan sols els parlamentaris tenen, que ja és dir.
Mr Giovanni Buttarelli (Assistant Supervisor), controlador adjunt de protecció de dades, tindrà dret a una pen‐
sió de 17.874 € mensuals després d'1 any i 11 mesos de servei. Més que un ciutadà corrent després de 40
anys de cotització. El seu col∙lega, Peter Hustinx, després de 10 anys de servei obtindrà una pensió de 9.000 €
mensuals. És senzill, ningú els passa comptes i fan el que ells volen.
Roger Grass, procurador al Tribunal Europeu, se'n va amb 12.500 € mensuals. Pernilla Lindh, jutge de tribunal
de primera instància, 12.900 € al mes. Ruiz‐Jarabo Colomer, espanyol, advocat general, 14.000 € al mes. Po‐
deu veure una llista en anglès a:
http://www.sauvegarde‐retraites.org/docs/Etude_27_European_Officials_Study.pdf
En aquesta llista apareix un tal Jacques Barrot (73 anys) amb una pensió de 4.728,60 € per 5 anys com a co‐
missari europeu de transports. A aquesta cal afegir la seva pensió com antic diputat a França, la d'ex‐ministre,
la d'ex‐president del Consell General de l'Haute Loire, la d'alcalde de Yssingeaux i, com a corona final, el 23
febrer 2010 el van nomenar membre del Consell Constitucional. És com si, en la mateixa jornada, et toqués la
loteria, l'euromilió, el bonoloto i les travesses.
Per a ells, només amb 15 anys de servei, 70% del seu últim salari com a pensió, a més de poder acumular pensions.
Nosaltres hem de treballar 40 anys (dins de res seran 42) i cobrem menys. El sistema de pensions està en falli‐
da, cada vegada ens demanen que treballem més anys per tenir dret a una minsa pensió completa, però per a
ells amb 15 anys n'hi ha prou i a més es posen pensions milionàries.
S'estan burlant de nosaltres a la cara, ens estan munyint. Abans eren només els membres de la Comissió Euro‐
pea, ara cal sumar jutges, advocats, procuradors, mediadors, controladors, ... tota una caterva de sangoneres.
I el millor: NO COTITZEN UN CÈNTIM, PAGUEM NOSALTRES.
Continua pàg. 2.

Tots ells ocupen aquests llocs per assegurar que "es compleixen les lleis", que "els costos siguin el més bai‐
xos possible" ... Bonic exemple! I a més ens donen lliçons sobre pressupostos, ens jutgen, creen directives
per estalviar ...
Jo crec que és una provocació.
Hauríem de prendre mesures o no ens quedarà res. Recordo els nostres avantpassats en l'Edat Mitjana, te‐
nien un rei o un senyor feudal que els atabalava amb impostos. Si no pagaven podien perdre una mà, o un
fill, o una vaca.
Crec que tenien sort, els d'ara no necessiten usar aquest tipus de violència tan escandalosa, només cal fer
una llei que els permet entrar al teu compte i treure't els diners sense avisar, o carregar un recàrrec del
300% per alguna cosa que no has pagat a temps.

S O L I D A R I T A T
Després de les dues campanyes que hem realitzat per al Banc d'Aliments de Càritas,
han estat diversos els companys que han manifestat el seu desig de col∙laborar
amb aquesta institució.
Les persones que vulguin col∙laborar amb CÀRITAS de forma puntual, poden ingres‐
sar en el compte de CÀRITAS:

La Caixa ES12‐ 2100‐0965‐51‐0200010269
Les persones que prefereixin col∙laborar amb una quota periòdica, poden fer‐se
socis i per això poden demanar els impresos trucant a CÀRITAS de Barcelona, telè‐
fon 93.344.69.00 on els facilitaran la informació necessària.

LOT DE NADAL
Els llocs de lliurament són els mateixos que l ’ any passat.
El Departament de RRHH enviarà les targetes finals de novembre per correu.
Las dates de lliurament encara no han estat fixades, però és previsible que siguin
sobre el 12 o 13 de desembre.

P R E S T A C I O N S

F O N S

D ' A S S I S T È N C I A

S A N I T À R I A

La Comissió d'Assumptes Socials encara no ha fixat les dates de lliurament de les ,
factures.
La Comissió enviarà per correu postal una circular informant de les dates de lliurament de les factures, quantia de les prestacions, impresos de sol · licitud i el lloc de
lliurament.
La Secció Sindical de Pensionistes enviarà a més un avís per correu electrònic i per
missatge al telèfon mòbil.
Seria convenient que la Comissió fixés unes dates fixes de lliurament de les factures per evitar que hi hagi pensionistes que per estar fora del seu domicili, pèrdua
de la correspondència o una altra causes no puguin presentar les factures en les
dates que es fixin.

AQUST ANY , TOCARÀ MÉS
LES PARTICIPACIONS AL PREU DE 5 € JA ESTAN
A LA VENDA .
4 € DE LOTERIA I 1 € PEL SORTEIG D’UNA PANERA DE NADAL COMPOSTA PER:
1 TABLET DE 9 “
1 PERNIL IBÈRIC DE GLA
6 AMPOLLES DE CAVA BRUT NATURE

70.402
ELS BENEFICIS DE LA PANERA
DE NADAL ES DEDICARAN ÍNTEGRAMENT
AL
BANC
D’ALIMENTS DE CÀRITAS.

PUNTS DE VENDA DE LOTERIA
Al despatx A.T.A.B. Clot 187. De 10 a 14 hores.
En recollir el Lot als centres de treball.
ElS PENSIONISTES QUE RESIDEIXIN FORA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PODEN TRUCAR PER TELÈFON 93.351.38.39, ENCARREGAR LA LOTERIA
QUE VULGUIN I INGRESSAR L'IMPORT EN EL COMPTE
BANC DE SANTANDER
Compte núm. 0049 4740 21 2816035404
I SE'LS ENVIARÀ PER CORREU AL SEU DOMICILI.

FUNERAL TREBALLADORS DIFUNTS
DIMARTS 4 de NOVEMBRE a las 6 de la tarda
a la PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.
Carrer d’Aragó 299, entre Pau Clarís i Bruc.
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CAP DE SETMANA A RIALP
PARC NATURAL D’AIGÜES TORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23 DE NOVEMBRE
DISSABTE 22.- Sortida de Barcelona -Passeig Sant Joan- Aragó- a les 7 hores i a les 7.25
de Central Cornellà.
Parada en ruta per esmorzar (no inclòs en el preu). Continuarem viatge fins SORT, visitant
aquesta població mundialment famosa per la seva Administració de Loteria La Bruixa d'Or.
Acabada la visita disposarem de temps per poder comprar Loteria en aquesta Administració.
Després continuarem fins RIALP.
Arribada a l'Hotel COMTES DE PALLARS, repartiment d'habitacions i esmorzar.
A la tarda excursió per visitar LLAVORSÍ. De retorn a l'hotel sopar i allotjament.
DIUMENGE 23.- Esmorzar i sortida per a la excursió al PARC NATURAL d'Aigüestortes i
ESTANY DE SANT MAURICI.
Aquesta excursió és opcional i per als que vulguin fer-la i es realitza amb taxis de 4 x 4 El
preu per persona és de 9 euros i en fer la reserva hem d'indicar si volem fer l'excursió.
Retorn a l'Hotel per dinar i després del mateix, tornarem a Cornellà i a Barcelona.
PREU AFILIATS I CÒNJUGES HABITACIÓ DOBLE
CONVIDATS HABITACIÓ DOBLE
HABITACIÓ INDIVIDUAL suplement de
EXCURSIÓ EN TAXIS 4 x 4

76
84
12
9

€
€
€
€

Taxes turístiques incloses en el preu
RESERVES: De 10 a 14 hores dies feiners, al telèfon
93.351.38.39
AGÈNCIA: GECOTOUR G.C. 1595
El preu inclou: Autocar, guia acompanyant, pensió
completa en bufet lliure, begudes en els àpats, assegurança de viatge.
En cas de força major es podran efectuar modificacions en el viatge.
Les anul·lacions per causa justificada ens les admeten fins al dia 19 de novembre.
Ingressos en el compte de A.T.A.B. a
CAIXA DE PENSIONS COMPTE núm 2100 - 3235 - 38-2200282372
En efectuar l'ingrés indicar nom i cognoms.
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