
Asunto: Mesa Negoc.(calendari 2015), ajuda social 2010-11 i altres convocatòries
De: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>
Fecha: 25 Febrero 2015 08:59 CET
Para: INFOPAS-CGT@LISTSERV.UV.ES
Reply-To: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>

1)Acords de Mesa Negociadora: calendari laboral.
2)Reunió de la Comissió de l'Ajuda Social
3)Altres convocatòries: conferència Carlos Taibo, vaga estudiantil.
 
1) Mesa Negociadora
A la reunió de Mesa Negociadora del 24 de febrer s'ha aprovat el
Calendari Laboral 2015 que vos adjuntem per a consultar i imprimir.

S'ha ajornat a una propera mesa el punt de "Reglament assistència
jurídica dels empleats públics de la Universitat de València"
 
Pel que fa als punts relatius a la plantilla de PDI la negociació
continuarà el proper dijous.
 
Des de CGT-PV estem molt satisfets de la voluntad negociadora mostrada
per totes les parts que integren la Mesa per tal d'arribar a un acord
i aprovar el calendari laboral 2015.
 
 2)Reunió de la Comissió de l'Ajuda Social

 Desprès de fa molts mesos plantejant el tema per part de les
diferents seccions sindicals el dilluns 23 es va reunir la comissió
per tal d'encetar la convocatòria corresponents als any 2011 i 2011
 
 - Les bases seran les mateixes que la convocatòria del 2009(es poden
consultar a la web de Gerència).
 - Pressupost:
 2010 170.855 € + 63026 € (remanent 2009)= 233.881 Euros. 
 2011 170.855 € (més possible remanent 2010)
 
 Per imperatiu legal no hi haurà més convocatòries  fins que canvie la
 normativa.
 - Calendari previst(per confirmar). 20 abril a 20 maig
 
 3) Altres convocatòries
 
 - Conferència de Carlos Taibo hui dimecres 19 h. al Col•legi Major
 Rector Peset organitzada conjuntament per la CGT-PV amb l'Ateneu Al
 Margen i la CNT.
 
 - Dijous 26 els sindicats estudiantils han convocat una vaga general
a la que CGT dona support dins de la Plataforma en defensa de la
 Universitat Pública. Vos informen i convoquen, a qui puga assistir, a
 la manifestació des de la F. Geografia-Història a les 12 h. del matí

Per a qualsevol dubte, suggeriment o proposta poseu-vos en contacte

SOGo https://sogo.uv.es/SOGo/so/rlozano/Mail//0/folderINBOX/91563/popu...

1 de 2 03/03/2015 12:33



A4_Calendari_2015.pdf (301.1K) A3_Calendari_2015.pdf (117.8K)

***************
Secció Sindical CGT - Universitat València
Tf: (9639) 83041   email: cgt@uv.es
"Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobilització es perd sempre"
ATENCIÓ: el masclisme mata
***************
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