INFORME TRIMESTRAL :: UGT – Autopistes abertis de Catalunya

Negociació a la recta final
El primer trimestre de 2018 s’ha caracteritzat bàsicament pels dos grans
temes que ens venen ocupant en els darrers temps: els processos d’OPA i
la negociació del segon Conveni Col·lectiu de la Unitat de Negoci
d’abertis Autopistas España.
Respecte a l’OPA tenim finalment presentada (pel
moment) una única oferta que molt possiblement farà
que la companyia passi durant el proper trimestre dels
actuals accionistes a uns de nous: una societat holding
formada per Atlantia i ACS.
En la negociació del Conveni aquest trimestre UGT ha mantingut la seva
postura d’obtenir un Conveni a la
MÉS INFORMACIÓ
major brevetat i ha pressionat
(convocant una vaga!) fins
web: www.ugtabertis.com;
aconseguir un acord base amb
www.autopistescat.com
email: comunica@ugtabertis.com
millores sobre l’actual Conveni i que
twitter: @UGT_AaC; @UGTAbertis
hauria de permetre finalitzar la
facebook.com/UGTAbertis
negociació en breu.

Nevades
UGT recolzem
decididament l’actuació
dels treballadors en les nevades
que han colapsat algunes
autopistes aquest gener alhora
que reclamem també revisar el
model i el nombre d’efectius. La
negociació del Conveni
s’endarrereix encara més, fins el
25/gen ➔ Nota Inf. 9/gen i 14/gen

OPA sobre
Abertis
Des d’UGT hem
continuat seguint
els processos d’OPA sobre Abertis,
que han acabat, pel moment, en
una única oferta de Hochtief (filial
alemanya d’ACS), que presentarà
una oferta per quedar-se Abertis i
traspassar-la immediatament a
una empresa holding formada per
Hochtief i la italiana Atlantia, on
aquesta última tindrà la majoria
de les accions. ➔ febrer i març

Resultats 2017, nou CEO i
JGA 2018
El febrer es
coneixien els
resultats de
2017 del grup
Abertis, on el benefici net va
créixer un 13%. També coneixíem
que el Conseller Executiu i
Vicepresident Francisco Reynés
deixava l’Empresa i el substituïa

com a Conseller Executiu José
Aljaro. Entre altres, a la Junta
General d’Accionistes s’aprovava
autoritzar la venda d’Hispasat a
Red Eléctrica Española, fet que
deixarà Abertis com a operadora
pura d’autopistes. ➔ febrer i març

Ajudes Estudis
Us informem de les
ajudes de formació,
amb un valor final de 90,40 € el
crèdit, que com a novetat
inclouran pel proper any estudis
de màster, post-grau i doctorats i
s’ampliaran les ajudes per estudiar
idiomes en altres centres. També
s’estenen a fills/es de la nostra
parella les ajudes d’estudis. ➔
Nota Inf. 14/feb

Vaga Feminista
8M
Recolzem la vaga
feminista del 8 de
març. ➔ Nota Inf.
4/març i 7/març

Propostes d’UGT al CSSI
A la darrera reunió del
CSSI UGT ha continuat
presentant propostes,
entre d’altres, sobre seguretat en
túnels de pas. ➔ 13/març

Negociació del II Conveni
Resumim la negociació:
A la 28a. reunió
proposem a CCOO i USO,

2018 / 1 trim

Informe
Trimestral
UGT-AaC

2018 / 1 trim
gener – febrer - març

després de 16 mesos i 28
reunions, elaborar una
plataforma conjunta de
tancament ➔ Nota Inf. 25/gen
29a.: UGT presenta proposta de
tancament en organització
basada en la igualtat: hem de
rebaixar la flexibilitat (quadrants
al 100%, ...) ➔ Nota Inf. 1/feb
30a.: Després d’acabar la reunió
sense cap avanç, considerem
que no podem esperar més i es
convoquen els delegats i
delegades de tota la UNaAE per
validar proposta de tancament i
mesures de pressió ➔ Notes Inf.
14/feb i 16/feb
Reclamem que es convoquin
Assemblees de tota la Mesa
Negociadora immediatament:
sense èxit. ➔ Nota Inf. 20/feb
31a.: Davant l’immobilisme,
UGT presentem proposta
de tancament del Conveni
➔ Nota Inf. 22/feb
UGT convoca vaga per
Setmana Santa per pressionar per
un acord. Assistim a mediacions
al SIMA ➔ Notes Inf. 6/m, 8/m,
9/m, 14/m, 17/m, 20/m i Carta
17/març

ACORD UGT-Empresa al SIMA
de contingut mínim del Conveni,
desconvocatòria de la vaga i
continuació de la negociació
tres dies mes a l’Abril (5, 10 i 12).
➔ Nota Inf. 23/març

