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ACUERDO SANEAMIENTO
A final de mes, después de las asambleas preceptivas y el referéndum correspondiente,
se firmó el acuerdo para reorganizar los turnos y las guardias.
Valoramos positivamente el acuerdo, que supone el principio de la homologación de los turnos y las guardias del
saneamiento con lo que se hace actualmente en el abastecimiento. También se inicia la homologación económica
de estos conceptos salariales.
Por otra parte, se han homologado los turnos y las guardias entre todos los centros del saneamiento ya que cada
uno de ellos funcionaba de manera autónoma. Además, para el año 2016 se han reducido 8 horas de trabajo para
todo el personal de abastecimiento y de nuevo ingreso.

LA GESTIÓN DEL AGUA EN ALTA
No queremos ni debemos entrar en cuestiones políticas, pero sí es de nuestro interés manifestarnos en la cuestión
de Aigües Ter Llobregat.
La adjudicación de esta concesión a Acciona fue claramente una operación financiera que permitió a la Generalitat
salvar las cuentas del 2012 con los 1.000 millones de euros que ingresó con la privatización.
Dicha concesión debe ser anulada por no cumplir con el pliego de condiciones. Así lo estableció el OARCC
(Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat) hace ahora un año y ha sido ratificado en
diversas sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como del Tribunal Supremo.
La empresa líder en España y también a nivel mundial en la gestión del suministro de agua es Aguas de
Barcelona.
Hace unas semanas supimos por la prensa que la Dirección decidió dejar de pagar el suministro de agua en alta
después de las sentencias del Tribunal Supremo. Apoyamos la decisión de la Dirección de dejar de pagar, otra
cosa hubiese representado reconocer la validez de la adjudicación del contrato. Aunque a nivel interno en la
empresa, los intereses de los trabajadores y de la Dirección muchas veces estén en contradicción, aquí de lo que
se trata es del interés general de la empresa y de los ciudadanos a quiénes prestamos nuestros servicios.
La Generalitat debía de haber tomado nota de cómo funcionaba la Planta de Abrera cuando era gestionada por
Aguas de Barcelona y cómo funciona desde que se nos quitó la concesión y pasó a ATLL. Los trabajadores que
quedaron en la Planta de Abrera también saben muy bien lo que representó aquel cambio de empresa.
Lo que nos resulta inconcebible es la falta de lealtad a nuestra empresa de quiénes anteponen sus compromisos
políticos a los intereses de Aguas de Barcelona que en este caso son también los nuestros, los de los
trabajadores.
Ahora, por fin, la Generalitat ha manifestado que cumplirá con lo ordenado por el OARCC y revocará la concesión
de la gestión de ATLL por Acciona. Dicen que hay dos posibilidades: convocar un nuevo concurso o entregar la
gestión a Agbar, ya que fue la única otra licitadora.
Nosotros entendemos que siendo que Agbar sí cumplía con todos los requisitos del concurso, debería de
adjudicársenos directamente a nosotros. Aunque siempre nos hemos manifestado a favor de la gestión pública del
agua en alta, entendemos que, si la privatización es inevitable, ha de responder a criterios de garantía y calidad
del servicio, nunca a criterios meramente económicos. Si se adjudica a Agbar se garantizará la solvencia de la
gestión, y si vuelve a licitarse, esperamos que en esta ocasión los aspectos técnicos primen sobre los económicos
para asegurar la calidad del servicio.

DEVOLUCIÓ DE L’EURO PER

AGBAR TRASLLADA LA SEVA SEU

RECEPTA

AL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA

En una recent sentència, el Tribunal Constitucional
ha anul·lat la taxa coneguda com la de l’euro per
recepta.

Després de la noticia de la venda de la Torre Agbar, y
de mesos de rumors i notícies en premsa, Agbar ha
confirmat el trasllat
de la seva seu al
passeig de la Zona
Franca, amb caràcter
provisional.

Tots podem sol·licitar la devolució d’aquest euro
cobrat indegudament en cada recepta. La
Generalitat ha facilitat un imprès que s’ha d’omplir
per tal que, posteriorment, els diners siguin
retornats als usuaris a través de transferència
bancària.
El procediment és el següent:
1.
2.
3.

S’omple i es signa el formulari
Es porta a la teva entitat bancària perquè el
segellin i el signin
Un cop fet tot l’anterior, es lliura al CAP Centre d’Atenció Primària-, perquè el
tramitin

No s’ha donat informació de quan trigarà en arribar
la transferència.
Si no disposeu dels impresos, podeu trobar-los al
web d’ATAB, www.atab.cat, o demanar-los al
vostre delegat.

S’haurà de parlar de
quan i com s’ha de
realitzar el trasllat:
mitjans de transport,
serveis, compensacions….
Els sindicats expressem el nostre desacord en el fet
que se’ns hagi exclòs del comitè de pilotatge creat per
coordinar el trasllat.
Incorporar la part social és bàsic per garantir que les
opinions i expectatives dels treballadors puguin ser
escoltades per la direcció i tingudes en compte.
És per això que exigim la nostra presencia en aquest
comitè de pilotatge.
Podeu enviar les vostres aportacions sobre el trasllat i
la nova seu a l’adreça de mail que hem creat per a
aquest fi: trasladotorreagbar@gmail.com

2015 AÑO DE ELECCIONES SINDICALES EN AB
El pasado 30 de noviembre vencieron los mandatos de los delegados electos de los centros de trabajo de
abastecimiento.
No obstante, en los centros de saneamiento los mandatos electorales aún están vigentes. En Besós y resto
de centros finalizan el año que viene y en el caso de El Prat en 2017.
Por acuerdo de todas las secciones sindicales se ha acordado intentar
que las próximas elecciones se celebren lo antes posible pero en un
único proceso.
Podemos entender que los delegados con mandato vigente no quieran
renunciar al mismo, pero no parece sensato realizar las elecciones en
fechas diferentes en función del centro de trabajo, con las implicaciones
que los resultados pueden tener en la composición del comité
intercentros y otras comisiones delegadas del mismo.
Esperamos que entre todos encontremos una solución de consenso
que permita el objetivo de realizar un solo proceso electoral a la mayor
brevedad.
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Segueix-nos a

PLA D’IGUALTAT A AIGÜES DE BARCELONA
El passat 21 de novembre, en la reunió de la Comissió d’Igualtat, la direcció va posar sobre la taula una
primera proposta del Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona.
Aquest ha estat elaborat en base al diagnòstic realitzat durant els últims mesos. Una consultora externa va
recollir i analitzar dades de selecció de personal, promoció, formació, retribució, conciliació, etc. i va
presentar el diagnòstic d’igualtat d’oportunitats que ha servit de base per elaborar aquesta primera proposta.
Els representants d’ATAB a la Comissió estem analitzant les dades que es recullen en el diagnòstic. A part
de les conclusions extretes per la consutora en el seu informe, se’n extreuen d’altres que no s’han tingut en
compte però que considerem rellevants, i han de tenir-se en compte en
l’elaboració del Pla.
No oblidem que el Pla d’Igualtat haurà de recollir les mesures que
s’acordin en el si de la Comissió per tal d’aconseguir la igualtat entre
dones i homes a l’empresa, i eliminar les possibles discriminacions per
raó de sexe.
Encara que, molt probablement, Aigües de Barcelona es troba en millor situació respecte a d’altres
empreses, és necessari no baixar la guàrdia i continuar millorant en aquest àmbit.
Els membres d’ATAB a la Comissió d’Igualtat, col·laborarem activament per tal que la nostra empresa
continuï avançant en la igualtat.
Properament, els integrants de la Comissió rebrem formació sobre com abordar l’assetjament, tal com es va
acordar en aprovar el Protocol d’actuació en matèria d’assetjament.
Podeu contactar amb nosaltres per fer-nos arribar les vostres inquietuds o suggeriments. Els integrants
d’ATAB a la Comissió són: Mercè Majó, Silvia Tomás, Lidia Medina i Oscar de Alonso.
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Afilia’t ara!
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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....

SOL.LICITUD D’AFILIACIÓ
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Població

Telèfon

Mòbil

Codi postal

E-mail

Centre de treball

Departament

Situació laboral
Actiu

Jubilat parcial

Pensionista

Forma de pagament de la quota sindical:
Descompte en nòmina

Domiciliació bancària

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.

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:

Data i signatura:

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

La quota mensual
per al personal
actiu és de 5,90 €
ATAB

Prejubilat
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