INFORME TRIMESTRAL :: UGT – Autopistes abertis de Catalunya

Conveni signat; mirem endavant
En aquest segon trimestre, després dels darrers dies de negociació, assolir
el preacord i presentar-lo en Assemblees, finalment hem signat un Conveni
per les Autopistes d’abertis a Espanya. És evident que tots voldríem que
s’acostés més al que preteníem inicialment, però des d’UGT -erem tres
negociadors dels tretze- estem satisfets de la feina que hem fet per
aconseguir signar un Conveni, en una situació d’incertesa com en la que
ens trobem, que aconsegueix millores objectives respecte l’anterior: més
conciliació, especialment pels TPs, beneficis socials, millores econòmiques
i, el més destacat, una clàusula d’ocupació vigent fins el final de la
ultraactivitat del Conveni.
MÉS INFORMACIÓ
Ara queda mirar endavant i redoblar els
contactes habituals amb tots els actors
• web: www.ugtabertis.com;
que tenen alguna cosa a dir de cara al
www.autopistescat.com
futur de les concessions d’autopistes. Ja
• email: comunica@ugtabertis.com
• twitter: @UGT_AaC; @UGTAbertis
fa temps que hem començat i ho
• facebook.com/UGTAbertis
seguirem fent.

OPA sobre Abertis
Us seguim informant
del procés d’OPA
sobre Abertis. Resultat:
ja tenim nous “amos”,
Atlantia designarà el CEO i
Hochtief/ACS el President de la
companyia. ➔ Nota Web 16/maig

Signat el II
Conveni
d’Autopistas
UGT, després 19 mesos de
negociació i de realitzar
Assemblees de treballadors/es per
tots els centres de treball de la
UNaAE, que han ratificat
majoritàriament l’acord, hem
signat el II Conveni d’Autopistas.
Des d’UGT estem satisfets de la
feina feta per la nostra part (amb
tres representants dels tretze),
encara que moltes vegades l’hem
hagut de fer en solitari. Des de la
nostra posició hem empès la
negociació col·lectiva a través,
fins i tot, d’una convocatòria de
vaga per Setmana Santa, que va
resultar en un acord per seguir la
negociació amb unes bases
clares, que contenien una
clàusula d’ocupació, millores
organitzatives per la conciliació i
asseguraven els beneficis socials
(pla de pensions, PCF, ajudes
d’estudis, ...).
Uns quants documents i notes
informatives sobre el Conveni
signat:

• L’acord d’UGT i l’Empresa al SIMA
de Madrid, que significa la
desconvocatòria de vaga d’UGT
per Setmana Santa, i que
estableix bases
clares i un
compromís de
seguir la
negociació a la
Mesa. ➔ Nota Inf. 24/març
• El Preacord de Conveni ➔ Nota
Inf. 11/maig; Documentació del
PreAcord . 12/maig
• Ratificació del
PreAcord en
Assemblees de
treballadores i
treballadors. ➔ Nota Inf. 1/juny

Eleccions Sindicals a
Abertis Infraestructuras
UGT revalida la confiança de la
plantilla d’Abertis Infraestructuras, i
obté la totalitat dels 9 delegats i
delegades del Comité d’Empresa.
En plena OPA i en plena
negociació del Conveni d’Abertis
Infraestructures, els treballadors/es
han donat, de nou, la seva
confiança a la llista d’UGT. ➔ Nota
Inf. 7/maig

Signat el IV
Conveni d’Abertis
El Comitè
d’Empresa, format
per respresentats d’UGT, ha signat el
IV Conveni d’Abertis Infraestructuras
(la corporació), amb una vigencia
de 4 anys (2018-2021), increment
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salarial (1% consolidat i no
consolidat lligat a l’EBITDA) i altres
millores en conciliació i beneficis
socials. ➔ Nota Inf. 15/juny

Cons Avisadors i altres
propostes d’UGT al CSSI
UGT presenta a la
reunió de juny
una nova
proposta al CSSI
per millorar la
seguretat dels
treballadors i
treballadores a la
pista, els Cons
Avisadors, entre altres propostes ➔
Nota Inf. 6/juliol

UGT defensa
l’ocupació a les
Autopistes
Des d’UGT mirem
endavant i
continuem defensant l’ocupació
davant tots els actors que tenen un
paper en el model d’autopistes, tan
estatal com autonòmic. La
representació d’UGT a les Autopistes
impulsa un discurs basat en el
manteniment del llocs de treball
que integra el nostre sindicat.
• Defensa de l’ocupació a les
Autopistes quebrades ➔ Nota
Premsa 27/abril
• Preocupació de l’UGT per
l’anunci de Foment ➔ Nota
Premsa 20/juny

