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6. S’han mantingut diverses reunions amb la Directora del SPMA per a tractar vàries qüestions 
relacionades amb prevenció. 

7. Persones afectades per risc psicosocial: 

a. S'han atès a deu nous casos de persones afectades per risc psicosocial. 
D'aquests, set s'han presentat al SPMA per la seua valoració. 

b. Hem atès i fet el seguiment de les persones afectades pels casos pendents de 
resolució per risc psicosocial, així com altres problemes relacionats amb la 
prevenció 

8. Avaluacions de factors psicosocials (FPSICO 3.0) a proposta dels delegats de prevenció de 
FETE-UGT i CGT-PV 

a. Sol·licitud, assistència i seguiment de noves avaluacions de factors de risc psicosocial 
al SPMA. 

b. S’han realitzat pel SPMA tres avaluacions de factors psicosocials a proposta dels 
delegats/des de FETE-UGT i CGT-PV. 

c. Informe del SPMA de les avaluacions realitzades, als centres corresponents, 
sol·licitades pels delegats i delegades. 

9. S’ha realitzat i conclòs els Cercles de Prevenció d’un dels centres valorats.  

10. S’incorporaran un tècnic i una tècnica mitjana, especialistes en Seguretat Laboral, al SPMA 
per a la coordinació d’activitats a la UVEG, com s’hi havia sol·licitat. 

11. En el Comité de Seguretat i Salut (12/12/2014) s’adopta el nou model de consentiment i 
revocació per a l’atenció mèdica i farmacèutica (AVUCASI) en els Gabinets de Salut. 

12. Els delegats/des de CGT-PV i FETE-UGT han assistit a cursos de formació en prevenció i 
jornades de formació al centre de l’INVASSAT. 

13. Reunions per a valorar les dades obtingudes de l’avaluació de risc psicosocial amb el 
mètode ISTAS 21. 

14. Reunions setmanals ordinàries i extraordinàries de treball amb els delegats/des de 
prevenció de les seccions sindicals CGT-PV  i FETE-UGT. 

15. Els delegats de les seccions FETE-UGT i CGT, han rebut diverses queixes de 
companys/es de la UVEG sobre l’atenció rebuda per la mútua UMIVALE. Per això, 
tornem a recordar al SPMA la valoració del canvi d’aquesta, per incompliment 
contractual de UMlVALE. 
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