Asemblea Pola Defensa da UVigo
O día 4 de xuño de 2013 un grupo de PDI, PAS, investigadores e estudantes da Universidade de
Vigo reunímonos en asemblea informativa e deliberativa para opoñermos á rebaixa salarial do 5,4 %
dos salarios dos traballadores e das traballadoras da Universidade de Vigo.
Durante esta asemblea decidimos requirir dos órganos competentes da Universidade de Vigo
a seguinte táboa reivindicativa, para a que pedimos o apoio de toda a comunidade
universitaria:
1. Paralización inmediata da aplicación da rebaixa salarial nos termos propostos pola Xerencia da
Universidade de Vigo.
2. Negociación transparente, real e non pechada sobre a aplicación de tal rebaixa salarial.
3. Reequilibrar o peso da rebaixa salarial noutras partidas menos prioritarias (cargos académicos,
comisionados, etc.)
4. Aprobación desta significativa modificación orzamentaria no Consello de Goberno e no Claustro
da Universidade.
5. Dignificación da estrutura e funcionamento da Mesa de Negociación do PDI para que se convirta
nun órgano real de negociación dos dereitos dos traballadores e das traballadoras.
6. Cese do xerente e do equipo xerencial pola súa conduta despreciativa coas reivindicacións
laborais dos traballadores e das traballadoras da Universidade de Vigo.
Entendemos que de non producirse unha inmediata paralización da rebaixa salarial e un
proceso real de negociación, os PDI, PAS, investigadores e estudantes sentímonos
autorizados para abrir un proceso de mobilización centrado nas seguintes accións:
1. Creación de piquetes informativos sobre o alcance real da rebaixa salarial.
2. Solicitude de dimisión aos cargos académicos (coordinadores/as de graos, de másters, de áreas,
decanos/as) como medida de protesta.
3. Solicitude ao PDI da Universidade de Vigo de retrasar ou non entregar as actas de finais de curso.
4. Peche indefinido na Reitoría.
ACUDE O LUNS 17 DE XUÑO ÁS 10 HORAS AO PARANINFO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
PARA EXPRESAR O TEU REXEITAMENTO CONTRA A REBAIXA SALARIAL
ACUDE PARA DEFENDER PROCESOS DE NEGOCIACIONS LEAIS E HONESTOS
CAMBIA O TEU CAFÉ DO LUNS POLA CONCENTRACIÓN NO PARANINFO
NON LEAS ESE DÍA
NON INVESTIGUES ESE DÍA
NON XESTIONES ESE DÍA
NON ASINES ACTAS ESE DÍA
NON ENVÍES GUÍAS DOCENTES ESE DÍA
ACUDE AO PARANINFO
PASA ESTA MENSAXE!

