
Asunto: Informe de prevencióals 6000 CGT 30 09 2014
De: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>
Fecha: 2 Octubre 2014 11:07 CEST
Para: INFOPAS-CGT@listserv.uv.es
Reply-To: CGT INFORMA <Jose.M.Gallego@uv.es>

En document adjunt us informem d'algunes de les activitats de les
nostres delegades de prevenció en el segon trimestre del 2014 que
abarquen tot un ventall d'actuacions: visites, informes, assistència
a reunions del Comité de Salut, assistència al personal en situació de
risc psicosocial, reunions periódiques de treball. Activitats que
s'han dut a terme de manera coordinada i conjunta per part de les
delegades i delegats de prevenció que pertanyen a les seccions
sindicals de CGT, CSIF, UGT i puntualment de l'STEPV-iv.

Com sempre no dubteu a posar-vos en contacte per a qualsevol
aclariment, suggeriment o consulta relacionada amb el tema de
prevenció a l'adreça que teniu al document o al nostre correu.

Així mateix aprofitem per a recordar-vos que la denúncia presentada la
setmana passada davant la Inspecció de Treball per part de CGT-PV
insta a la delimitació de responsabilitats per l'accident de treball
on va morir un company d'una contracta el passat mes de febrer al
Campus de Burjassot

Des de la CGT continuarem treballant en la via de la denúncia fins al
total aclariment d'aquest gravíssim accident. Recordem que han estat
molts els informes emesos pels nostres delegats i delegades de
prevenció que instaven l'equip de direcció de la Universitat a
subsanar les deficiències i incompliments en matèria de prevenció, per
la qual cosa entenem que ha hagut una falta de compromís polític per
solucionar-los, així com d'assumir o exigir interna i personalment
qualsevol responsabilitat (ni dimissions, ni cessaments)

Volem recordar tambè que al darrer PASQUIN que repartírem sobre la
negociació de un III Acord de Condicions de Treball plantejàvem la
necessitat d'abordar seriosament la reducció dràstica de la gran
quantitat de càrrecs i llocs polítics a la nostra Universitat en
favor de llocs tècnics i de gestió administrativa especialitzats que
realment gestionen les respectives àrees de treball de manera
professional i competent.

************
Secció Sindical CGT - Universitat de València
Tf: (9639) 83041  e-mail: 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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