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L’ATAB, UN SINDICAT INDEPENDENT I PLURAL
No som aliens al que succeeix, però mantenim la nostra independència, d’acord
amb els principis del nostre sindicat, que és transversal, plural i divers.
Són temps convulsos, on les emocions sovint ens sobrepassen a un ritme frenètic i canviant. I on el constant
bombardeig informatiu sobre el panorama polític es tradueix sovint en neguit. Vivim en la incertesa i dissortadament
sembla que haurem d’aprendre a conviure-hi durant una bona temporada.
El posicionament de l’ATAB davant aquest context no pot ser
un altre que el respecte per totes les opinions amb total
independència en relació a partits polítics, organitzacions i en
general qualsevol grup o organització extra-sindical, tal com
estableixen els nostres Estatuts, rebutjant frontalment qualsevol
forma de violència.

La nostra raó de ser és la defensa
dels treballadors d’aquesta empresa i,
passi el que passi, així ho seguirem fent.

A l’ATAB no som aliens al que succeeix, però som i hem de ser independents. Independents de les pressions
polítiques, d’aquells que des de la total irresponsabilitat i desconeixement anuncien la seva intenció de prendre el
control de la companyia, o respecte d’aquells que juguen a confondre amb la ubicació de la nostra seu. Independents
també de cúpules sindicals i partits polítics. Nosaltres no rendim comptes davant estaments superiors.
D’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts, la nostra finalitat és promoure la constant millora de les condicions
de treball, de salut laboral i la formació professional de tots els treballadors d’Aigües de Barcelona, per això, des de la
nostra llibertat apostem per unir esforços amb tota la representació sindical de la companyia per lluitar per als
treballadors i les nostres condicions laborals. Perquè quan hem treballat junts és quan hem assolit objectius importants.
El nostre sindicat és transversal, plural i divers, amb tantes veus i opinions sobre el que està passant com afiliats i
afiliades tenim. Però allò que ens uneix és molt més gran: un llarg camí de 150 anys en els quals hem superat molts
conflictes gravíssims treballant colze a colze, i com no pot ser d’una altra manera, deixarem enrere aquest.
Entre companys i companyes practiquem allò que exigim als nostres dirigents polítics. Serenor, seny i respecte davant
les opinions de tothom.
Pel que fa a l’àmbit de la nostra empresa, encara tenim moltes incerteses pendents de resoldre com ara la sentència
del Tribunal Suprem sobre la creació de l’empresa mixta, o el debat sobre la remunicipalització.
Ara, cal seguir fent allò que millor sabem fer. Prestem un servei públic amb la màxima excel·lència i dedicació, i ho
seguirem fent més enllà del que ens depari el futur.

07/10/2017—COMUNICADO DE PRENSA
El consejo de administración de SGAB (AGBAR) ha decidido trasladar
de forma temporal su sede social a Madrid con el fin de preservar la
seguridad jurídica de los inversionistas.
AGBAR es accionista de diversas operadoras del ciclo integral del
agua en Cataluña, como por ejemplo Aguas de Barcelona, Sorea y
otras, que mantienen su domicilio social actual.
La decisión no supone, en ningún caso, afectación alguna al servicio
que las diferentes operadoras prestan en todo el territorio catalán.

HOMENATGE ALS MÉS GRANS
Dins dels actes de celebració del 150 aniversari de la companyia, la direcció va voler homenatjar els
companys jubilats i prejubilats.
El passat 5 d’octubre, l'Auditori de Barcelona va acollir l'acte de reconeixement a les persones més grans de
la companyia amb motiu del 150 aniversari de la nostra empresa. Durant la vetllada es van homenatjar les
dues persones amb més antiguitat d'entre les presents, i va comptar amb l'assistència de més de 300
companys i companyes que hi han treballat al llarg dels anys i els seus acompanyants.
Aquestes persones simbolitzen les sis generacions que des de 1867 hem format part de la immensa família
que és avui Aigües de Barcelona, un referent mundial en la gestió integral de l'aigua. Sense elles res d'això
hauria estat possible.

Foto de família de l'acte de reconeixement als més grans

“Viure a Aigües” : Josep Maria Planas, Domingo Esplugues i
Alfredo Mur van explicar el que significava haver viscut dins les
instal·lacions d’Aigües (Lepant, Cornellà i Sant Pere Màrtir)

Vista general un cop acabat l’acte

ATAB

“La revolució tecnològica”: Salvador Picola, Juan Corral i
Helena Alias, pioners en l’àrea tecnològica van conversar sobre
les seves tasques (programació, perforista...)

Les dues persones amb més antiguitat d'entre les presents, la
Mercedes Bergua i Jaume Mir, que van rebre un obsequi de
record de la vetllada.

DES DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT SEGUIM
TREBALLANT EN LA MILLORA DE LA CONCILIACIÓ
El Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i
Igualtat ha atorgat a la
nostra empresa el
distintiu “Igualtat a
l’Empresa 2016”
Els aspectes més
rellevants que es tenen
en compte per a la
concessió del distintiu
són la participació
equilibrada entre homes i
dones en els àmbits de
presa de decisió, l’accés
a llocs de major
responsabilitat,
actuacions per facilitar la
conciliació de la vida
personal, familiar i
professional, o l’adopció
de plans d’igualtat, entre
d’altres aspectes que es
valoren.
En aquest sentit cal
destacar que recentment
Aigües de Barcelona ha
establert un Conveni de
col·laboració amb el
Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat
per fomentar la
participació equilibrada
de dones i homes en els
Consells d’Administració.

Des de la Comissió d’Igualtat d’Aigües de Barcelona, s’està treballant per
implementar el Model efr (Empresa Flexible i Responsable) per tal de facilitar la
gestió des d’un enfocament de millora contínua pel que fa a la conciliació, així com
reforçar la cultura organitzativa per harmonitzar les esferes professional i personal.
Volem agrair a tots la vostra col·laboració en l’enquesta que va comptar amb una
altíssima participació (més del 70%) que es va realitzar per tal de recollir la
informació que ens ha ajudat a conèixer la realitat a Aigües de Barcelona i que ens
permetrà identificar àrees de millora per seguir avançant en l’equilibri entre la vida
laboral, familiar i personal.
El proper pas serà valorar quines noves mesures són necessàries i desenvoluparles per implantar-les en els propers anys.
Un dels punts febles detectats, va ser la dificultat de l’accés a la informació relativa
a l’oferta de conciliació, que requereix grans dosis de proactivitat per part de
l’usuari (consulta del conveni, consulta als companys) donat que la informació no
està centralitzada. Per això s’ha editat un document que recull totes les mesures
efr de què disposem els treballadors d’Aigües de Barcelona. Suposen un total de
90 mesures que s’agrupen en 5 apartats:
 Mesures de qualitat en l’ocupació
 Mesures de flexibilitat temporal i

espacial
 Mesures de suport a la família
 Mesures de desenvolupament
personal i Professional
 Mesures d’Igualtat d’oportunitats
Aquesta informació està disponible a la
Intranet, i també es farà arribar en
paper on sigui necessari perquè sigui
un document consultable per a tothom.

Imatge d’una de les pàgines del document que
recull les mesures efr disponibles

LOTERIA DE NADAL

47.533
Les participacions al preu de 5€
ja estan a la venda.
Es juga 4€ de loteria i 1€ pel sorteig
d’una panera composta per:
1 TABLET DE 9”
1 PERNIL IBÈRIC DE GLA
6 AMPOLLES DE CAVA BRUT NATURE

Imatge del logotip del distintiu
que concedeix el Ministeri

Segueix-nos a

ATAB

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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