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APROBADO EL PREACUERDO PARA EL PRIMER
CONVENIO COLECTIVO DE AIGÜES DE BARCELONA
(AB, EMGCIA) PARA LOS AÑOS 2017 - 2023
El 27 de septiembre, después de meses de negociaciones, la mesa negociadora del convenio
firmó el preacuerdo del convenio. Una vez celebradas las asambleas informativas, el pasado día
7 se realizó el referéndum. La plantilla ha aprobado el preacuerdo por una amplísima
mayoría (90%), siendo la participación muy elevada.
Destacamos que es un convenio para TODOS LOS TRABAJADORES de Aigües de Barcelona, que
regula el proceso de homologación al 100% que se realizará durante la duración del convenio, que es de
siete años.
INCREMENTO CONVENIO IPC real año anterior, mínimo 0,5% para los años de 2017 a 2023.
PAGA CIERRE CONVENIO única y lineal no consolidable de importe 950 EUR (personal proveniente
SGAB), 450 EUR (personal proveniente de EMSSA), 450 EUR o parte proporcional (personal de nuevo
ingreso), 225 EUR (personal subrogado a AB).
JORNADA ANUAL de 1.672 horas para el colectivo SGAB. Para
el resto de personal 1.712 horas (suprimiendo el día de asuntos
propios). La jornada quedará homologada en 1.672 horas para
toda la plantilla a partir del 1 de enero de 2023.
PERSONAL FRONT OFFICE ATENCIÓN CLIENTE, nuevo
horario y nueva clasificación profesional (O1), con la creación de
un plus específico para este puesto.
Otros aspectos acordados son:

el régimen compensatorio

aplicable a la modificación de las condiciones de trabajo, un mejor
sistema de clasificación, formación y promoción profesional, habiéndose conseguido la publicación de
todas las vacantes, incluidas las de los grupos de Administrativo y Técnico.
PENSIONES: Los compromisos por pensiones de SGAB pasan a AB, aunque la responsabilidad de
SUEZ/AGBAR se mantiene siempre y cuando se mantenga la concesión del servicio en el grupo
empresarial. Por lo que respecta al plan de pensiones del personal proveniente de EMSSA y nuevo
ingreso, se ha conseguido una aportación anual del 1,5% anual del salario base más beneficios.
Estamos muy satisfechos de haber conseguido este preacuerdo que estamos seguros nos proporcionará
una estabilidad muy deseable en este momento. Agradecemos a la plantilla el apoyo que han mostrado a
la mesa negociadora.

INFORMACIONS DE LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ
A la reunió d’aquesta comissió celebrada el dia 21/10 s’han tractat els temes següents:
FORMACIÓ TITULACIÓ OFICIAL OPERARIS. Personal de l’Escola de l’Aigua d’ADN D38 ens han
presentat el funcionament de la formació per obtenir la titulació oficial d’operaris “CP Agua Redes Agua y
Saneamiento”. Es tracta d’una formació mixta (on-line i presencial) amb un total de quatre unitats de
competència i 400 hores, 30 de les quals són practiques. Els autors de la mateixa són caps de Planta i de
Distribució de la companyia.
CURSOS FEPER. Després d’haver aconseguit l’ampliació de les
dates d’inscripció, s’hi han presentat 9 persones per al FEPER 1, i
31 per al FEPER 2. S’estudiarà com distribuir els cursos i les
persones, i es revisaran els temaris. També es vol contactar amb
la consultora per veure com podem dissenyar una formació per als
administratius.
CURSOS FNS 01. El curs, en el qual s’han inscrit 10 persones,
començarà cap el 15 de novembre.
AJUDA PER ESTUDIS. Per als fills i filles de 4 a 18 anys. RRHH
està enviant informació per sol·licitar aquesta ajuda. A més a més
es publicarà a la intranet el full de sol·licitud, i també n’hi haurà a
les oficines administratives. Com ja es va fer l’any passat, només
caldrà omplir la sol·licitud quan el fill o filla no estigui cursant
ensenyança obligatòria.

ENQUESTA II PROJECTE PERSONES
En la reunió de treball de RISCOS PSICOSOCIALS mantinguda amb la direcció de l’empresa, s’informa
que durant la segona quinzena de novembre es llençarà la segona enquesta del Projecte Persones. En
aquesta ocasió, i tenint en compte l’experiència de la primera enquesta, s’han detallat les preguntes
perquè siguin més clares, com per exemple a l’hora de valorar el cap, saber si estem parlant del cap
directe, del director o directora, etc,.
Per tal de garantir la confidencialitat, s’intentarà que tot el personal disposi de mail corporatiu.
Està previst que les dades s’analitzin durant el mes de Desembre, i que al Gener es puguin presentar els
resultats a la plantilla.

MISSA FUNERAL
COMPANYS DIFUNTS
Dimarts 8 de Novembre, 18:00 h
Parròquia de la Concepció
Carrer d’Aragó 299
(entre Pau Claris i Bruc)
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TASQUES ESSENCIALS
Ja s’ha celebrat la reunió anual de seguiment de tasques essencials, on se’ns va informar del nombre de
comptadors canviats per la plantilla d’Aigües de Barcelona. Han estat 41.461 comptadors canviats
durant el 2015, sent aquest nombre molt superior als 25.000 canvis mínims que s’havia acordat.
Destaquem també que hi ha dos ajudants que, en virtut de l’acord, compleixen els requisits i passaran de
la categoria AO a O2.

SOPAR DE NADAL DE L’ATAB

DIVENDRES 25 NOVEMBRE
A LA BARCA DEL SALAMANCA—PORT OLÍMPIC
PICA-PICA

SEGON PLAT A ESCOLLIR

Pernil ibèric “extra” de Guijuelo
Llom ibèric extra
Formatge manxec
Esqueixada de bacallà
Llagostins frescos de Vinaròs a la planxa
Calamarsets frescos de platja encebats
Gambes a l’all
Cloïsses a la marinera

Tronc de lluç a la basca
Medalló de rap a la planxa
Bacallà a l’all cremat
Filet de vedella gallega al gust (pebre o roquefort)
Garrí de Salamanca al forn
Paella especial de peix i marisc

POSTRE A ESCOLLIR
Crema catalana, Sorbet de llimona o Tarta Sacher

Aigua, vi, cafè i licors

PREU: Afiliats i afiliades i parella 25,00 € per persona. Aliens 40,00 €
INSCRIPCIONS: Fins divendres 18 de novembre
Trucant al 93.351.38.39 de 10.00 a 13.00 h o parlant amb el vostre delegat o delegada de centre

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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