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AMB LA SALUT I LA PREVENCIÓ NO ES JUGA 

A tots els treballadors i treballadores de la UVEG : 

Durant aquests últims anys el treball en matèria de prevenció i salut
laboral desenvolupat des de les seccions sindicals de la CGT-PV, de la
CSIF, del STEPV-IV i de la UGT-PV ha estat possible gràcies a dos
pilars fonamentals: 

1 . L'equip de treball format pels delegats i les delegades de
prevenció de les quatre seccions sindicals . 

2 . La convicció que per sobre de les sigles i de les dinàmiques
internes de cada organització, hi havia la defensa de la salut i
l'aplicació de la legislació, especialment tota la vinculada a la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals de l'any 1995 . 

El treball diari d'aquest equip no ha estat fàcil ni senzill, han
hagut de recórrer, en massa ocasions, a la Inspecció de Treball per a
poder aconseguir que la nostra empresa prenguera consciència de la
necessitat d’abordar totes les problemàtiques associades de la manera
que la legislació estableix. Així mateix, i gràcies a la
professionalitat i fermesa de l'equip de treball constituït, s'han
anat aconseguint èxits importants i millores per al conjunt de
treballadors i treballadores d'aquesta universitat. D'aquest treball
constant s'ha informat periòdicament tant als òrgans de representació
com a la comunitat universitària, en comunicats signats conjuntament
per les seccions sindicals . 

Com ja sabreu, una sentència guanyada per CCOO trencà la dinàmica
anteriorment pactada, en aplicació de l'acord que teníem entre les
seccions sindicals, inclosa CCOO, i l'equip directiu d'aquesta
empresa, sobre el nomenament dels delegats i les delegades de
prevenció a través dels òrgans de representació sindical (Comitè
d'Empresa i les dues juntes de personal funcionari). Davant aquesta
sentència les quatre seccions sindicals afectades acordàrem uns punts
per negociar-los en Mesa Negociadora que pogueren solucionar aquest
escenari gens desitjable . 

Com ja us vam informar detalladament des de les quatre seccions, es va
intentar per tots els mitjans arribar a un altre acord negociat a la
Mesa que no va ser possible per la posició tancada de l'equip
institucional, que va impossibilitar qualsevol acord i va mostrar una
actitud de nul·la voluntat negociadora, per la qual cosa els quatre
sindicats vam denunciar la situació a la Inspecció de Treball,
argumentant infracció de les normes laborals de la negociació col·lectiva.

A principi de març, l'actual rector va notificar la revocació
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d'aquests delegats i delegades als òrgans de representació sindical i
a delegades i delegats de prevenció de les quatre seccions sindicals.
L'equip de treball conjunt, en la línia mantinguda durant anys de
reunions periòdiques, va decidir traslladar aquesta qüestió, i
d’altres com les derivades del gravíssim accident laboral que va
costar la vida a un company de manteniment, a l’àmbit de les seccions
sindicals ja que l'envergadura d’aquests assumptes així ho requeria.

Aquestes reunions es van celebrar el 14 i el 26 de març. Per a la
nostra sorpresa, en l'última d'aquestes, la secció sindical del
STEPV-IV va desautoritzar les actuacions dutes a terme per una de les
seues delegades de prevenció, la qual havia format part de l'equip
conjunt de treball des de la seua creació. Des de la resta de seccions
sindicals es demanà a aquest sindicat que ens informara de quina seria
la seua col·laboració futura amb la resta dels sindicats, en les
línies de treball que actualment s'estaven duent a terme conjuntament
i, principalment, les que estan en mans de la
Inspecció de Treball i de les quals us hem anat informant en correus
informatius aquests últims mesos (recordem la que afecta l'accident
laboral del Campus de Burjassot i la denúncia sobre la nul ·la
voluntat negociadora de l'empresa comentada
anteriorment). Els dos representants del STEP-IV que acudiren a la
reunió del 26 de març no aclariren res però ens informaren que després
de la reunió sindical que mantindrien eixa mateixa vesprada ens
informarien de la posició del seu sindicat al respecte. A data de hui,
3 d'abril de 2014, no sabem res, sembla que unilateralment
han decidit actuar fora de la pràctica de treball establerta de forma
coordinada i consensuada fins a aquest moment.

Davant d'aquesta situació, expressem públicament la nostra reocupació
per l'actitud poc transparent d'aquesta secció sindical i li recordem
que per sobre dels interessos de cadascuna de les nostres
organitzacions segueix estant la salut i la prevenció del conjunt dels
treballadors i de les treballadores d'aquesta empresa pública i de les
seues empreses subcontractades

**************
Secció Sindical CGT - Universitat 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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