
Asunto: Vestuari, prevenció,eleccions i convocatories
De: CGT INFORMA <Emilia.Moreno@uv.es>
Fecha: 24 Noviembre 2014 08:40 CET
Para: INFOPAS-CGT@listserv.uv.es
Reply-To: CGT INFORMA <Emilia.Moreno@uv.es>

Estimades companyes i companys,

En adjunts us enviem informació sindical sobre:

- vestuari del personal PAS laboral
- Informe d'actuació dels delegats i delegades de prevenció.

Sobre el primer adjunt, el del vestuari de treball, hem
reclamat a Gerència una reunió urgent per aclarir el perquè
de la decisió unilateral de no fer-ne efectiu aquest any
l'import i per buscar el més ràpidament una solució.
(Aprofitem per a informar-vos que el compromis de reunió de
la comissió i la convocatòria de l'ajuda social desprès de
l'estiu tampoc s'ha fet per part de la Universitat)

En el segon adjunt teniu tota la seqüència d'intervencions i
visites realitzades en els últims mesos sobre salut laboral
i prevenció de riscos.

Hem incorporat a la pàgina d'eleccions, apartat documents,
la conferència del nostre company, economista, Tasio Urra
sobre algunes qüestions importants de l'economia actual,
titulada: "Del paradigma del creixement al paradigma del 
desenvolupament".

http://www.uv.es/cgt/eleccions2014/

Finalment us recordem que per seguir fent la nostra feina
sindical i social necessitem de la vostra participació, i
açò inclou, per descomptat, el vostre suport en les
eleccions sindicals del pròxim 4 de desembre.
http://www.uv.es/cgt/eleccions2014/

2) Convocatòries setmana 24-29 novembre

- 25 novembre Dia internacional contra la violència masclista.
Manifestació 25 Novembre Parterre 19.30 h.

Més informació:
http://www.cgtpv.org/25N-Pais-Valencia-Actes-Dia-5647.html

A les 18.30 la concentració mensual pel tancament dels
Centres d'internament d'estrangers. CIE Zapadores Avda Dr
Waksman

- Marxes de la dignitat. Semana de lluita 24-29 Novembre.
Manifestació 29 novembre 18 h. Pça San Agustí
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Més informació:
http://www.cgtpv.org/Setmana-de-Lluita-de-Marxes-de-la.html

- Ca l'Estudiantat (junt a l'antiga cafeteria F. Filosofia)
26 Novembre Debat “Perdent València?. Desmobilització al carrer,
repensar la resposta. Organitza Citzur.
27 Novembre Cineforum del documental “Earthlings” organitza
Joventuts
Llibertàries
28 i 29 Novembre Jornades feministes a càrrec de Joventuts
llibertàries

**************
Secció Sindical CGT – UVEG
Tf: (9639) 83041  e-mail: cgt@uv.es
“Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobiltizació es perd sempre”
ATENCIÓ: el masclisme mata
***********
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