INFORME TRIMESTRAL :: UGT – Autopistes abertis de Catalunya

Informe
Trimestral

OPAs i negociació
sense acords
Aquest darrer trimestre de 2017 ha estat dominat per la continuació dels
processos d’OPA per part de la italiana Atlantia i ACS (a través de
l’alemanya Hochtief), dels que fem un seguiment diari des d’UGT i dels
quals hauríem de començar a veure la seva resolució en el proper
exercici.
Per altra banda, l’altre gran tema és la negociació del segon Conveni
Col·lectiu de la Unitat de Negoci
MÉS INFORMACIÓ
d’abertis Autopistas España. Finalitzat
aquest 2017, i després de 15 mesos de
• web: www.ugtabertis.com;
negociació i 27 reunions, l’Empresa no
www.autopistescat.com
s’ha mogut ni un mil·límetre de la seva • email: comunica@ugtabertis.com
posició inicial i ha acabat l’any sense
• twitter: @UGT_AaC; @UGTAbertis
cap acord.
• facebook.com/UGTAbertis

Abertis canvia de seu

T’informem del canvi
de seu social d’abertis
infraestructuras de Barcelona a
Madrid. ➔ Nota Web 9/oct

OPAs sobre Abertis
Trimestre marcat
per les constants
notícies sobre els processos d’OPA
per part de la italiana Atlantia i per
la contraOPA de l’alemanya
Hochtief (ACS). Des d’UGT seguim
els processos i emetem els
informes quan ho permet la
normativa legal d’OPAs, sempre
amb l’objectiu primordial del
manteniment de l’ocupació ➔
Notes Web 10/oct, 19/oct; Nota
Inf. 20/oct

Resultats Abertis 3r Trim

Paga Vacances:
regularització
2014-2016
A la nòmina d’octubre s’haurien
d’haver regularitzat per tota la
plantilla d’abertis Autopistas les
quantitats corresponents als
conceptes variables en períodes
de vacances entre juny de 2014 i
desembre de 2016, tal com
establia la sentencia guanyada
per UGT i després de la campanya
iniciada per exigir el seu
pagament. ➔ Nota Inf. 25/oct

Eleccions
i aturades

T’informem
dels teus
drets per les eleccions del 21D i de
l’aturada del 3-Oct ➔ Notes Inf.
21/des i 2/oct

Propostes d’UGT
acceptades al CSSI

➔ Nota Web 24/oct

PCF 2018

Et recordem el periode de
contractació del PCF pel 2018. ➔
Nota
Inf.
9/nov

2017 / 4 trim

UGT-AaC

2017 / 4 trim
octubre – nov embre - desembre

d’increment anual. ➔ Nota Inf.
10/oct
• 22a.: UGT proposa recuperar
drets i rebaixar flexibilitat:
quadrants al 100% i disponibilitat
pagada. ➔ 21/oct
• 23a. reunió. El temps passa i la
negociació continua sense cap
ordre. Des d’UGT ens queixem
que ja fa 4 mesos que no es
tracta cap assumpte i que un
possible acord de conveni ja NO
afectaria els quadrants i el
sistema organitzatiu del 2018. ➔
Nota Inf. 7/nov
• A la 24a. tornem a insistir des
d’UGT que l’actual organització
del treball no funciona i s’ha
d’adaptar al s.XXI: més
contractes a temps complet,
increments salarials lligats a
l’augment de la feina i protecció
dels nostres treballs, augmentant
la conciliació. ➔ Nota Inf.
22/nov

L’Empresa anuncia la
implantació de noves mesures de
seguretat i salut, com el nou sistema
d’alarma per treball en solitari que
sol·licità UGT. ➔ Nota Inf. 29/nov

• A la reunió 25 tornem a que
l’organització no funciona i que
els desplaçaments no poden
seguir repercutint en els
treballadors. ➔ Nota Inf. 7/des

Negociació del II Conveni

• Les reunions de desembre, 26 i
27, serveixen per constatar que
acabem el 2017 també sense
cap acord. L’Empresa no es mou
ni un mil·límetre de la seva
posició inicial. ➔ Nota Inf. 3/gen

Us resumim les
sis reunions de
negociació del
conveni d’aquest trimestre:
• A la 21a. reunió l’Empresa valora
la proposta econòmica d’UGT.
Entre d’altres demanem un 3%
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