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ALS 6000 MEMBRES, PAS Y PDI DE LA UVEG 

CGT 
 

 
Els delegats i delegades de Prevenció de la Secció Sindical CGT, informem a la Comunitat 

Universitària d’algunes de les activitats portades a terme en matèria de prevenció i salut 

laboral, durant el primer  trimestre del 2014: 

 
1. Parts de prevenció, comunicats al Servei de Prevenció: 

a. Conat d’incendi a La Nau: Sol·licitem actualització Pla d'Emergències 

b. Informe aforament Aules Psicologia. 

c. Millores pàrquing Aulari V (central) 

 

 

 

d. Millora Aulari I, recepció. Campus Blasco Ibàñez 

 

 

 

   

Abans Després 

Senyalització del 

pàrquing Aulari V, 

millores d'enllumenat 

escales, interior 

pàrquingt... 
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e. Biblioteca Socials (Tarongers). Valoració mesures adoptades per risc de 

caiguda d’objectes i persones a distint nivell. 

 Principis 2013 

 

 

f. Informe de risc de contacte elèctric en el bar de Psicologia. 

g. Millora de l’accés a l’edifici de manteniment de Tarongers 

 Abans Després   
 

h. Petició d’instal·lació d’ascensor en l’edifici de Deganats (Burjassot). 

i. Centraleta de l’edifici del C. M. Rector Peset. 

 

2. Denúncies a Inspecció de Treball: 

a. Avaluacions de riscos psicosocials pendents. 

b. Atenció a persones amb problemes de risc psicosocial. 

 

3. Reunions per a tractar casos de riscos psicosocials 

4. Reunions con Vicegerència en relació amb casos de risc psicosocials. 

5. Reunions setmanals ordinàries relacionades amb qüestions preventives. 

6. Reunions extraordinàries Delegats de Prevenció i Coordinadors de les Seccions 

Sindicals 

  

Risc de col·lisió amb el mur 

per part dels vianants i, 

més concretament, per part 

dels invidents.  

Risc de caiguda a distint nivell 

d'objectes i  

de persones  

 

Es sol·licita retirada de les escales 

mòbils i, per tant, dels llibres de l’últim 

estant fins que s’adopten noves 

mesures. 
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7. Part d’accident por caiguda d’una treballadora en el Campus de Blasco Ibáñez.  

 

Perill de caiguda al mateix nivelll 
 

 
8. Resolució de deficiència detectada en l’Aulari III. 

 

 Abans   

 

9. Reunió extraordinària de Delegats i Delegades de Prevenció i Secretaris Generals 

després de l’accident laboral mortal en Burjassot 

10. Reunions amb l’equip especialista en risc psicosocial 

11. Visita Inspecció a l’edifici històric de la Nau, després d’un conat d’incendi. Sol·licitem 

actuacions correctores 

12. Acompanyament a l’inici, seguiment i finalització dels Cercles de Prevenció de dos 

serveis afectats. 

13. Presa d’acords en finalitzar els Cercles de Prevenció. 

14. Resolució risc psicosocial en Recursos Humans. 

15. Reunió amb especialista en mediació. 

16. Assistència i informe a Junta de PAS. 

17. Reunió candidat a Rector. 

18. Avaluació de riscos laborals edifici Aulari Interfacultatiu Burjassot. 

19. Formació de curs INVASSAT. (Riscos laborals) 

Falta de barana 

requerida per 

l'altura 

Després 


