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  CCOO  DAVANT DE LES PRESTACIONS MÈDIC SANITÀRIES 
 
 
Atenent-se a l'ordre de Conselleria de 28 de març de 1997, el Consell directiu de la UVEG 
ha sol·licitat el vistiplau dels representants dels treballadors i treballadores de la 
Universitat perquè les metgesses del Servei de Prevenció de la UVEG puguen assolir les 
competències que actualment tenen els metges de capçalera de la Seguretat Social en la 
gestió i tractament de malalties comunes, etc. respecte als treballadors i treballadores de 
la UVEG. 
 
Davant aquesta pretensió, la secció sindical de CCOO i els seus membres als órgans de 
representació: 
  

1. Veiem amb bons ulls –Com no pot ser d'una altra manera- qualsevol proposta que 
beneficie les condicions laborals i de vida dels treballadors i treballadores de la 
UVEG. 

 
2. No obstant això, considerem que un servei de prevenció ha de destinar tots els 

seus esforços a complir, amb la major de les eficàcies, la seua responsabilitat 
màxima: realitzar tasques de prevenció i afrontar els problemes de salut derivats de 
qüestions laborals. 

 
3. Actualment, aquest servei, donats els recursos humans i materials de què disposa, 

i a pesar de la professionalitat i dedicació del seu personal, difícilment pot complir 
aquesta tasca amb la diligència que seria desitjable. Així, qualsevol nova 
competència no pot més que degradar aquest servei si la proposta no va 
acompanyada d'un increment dels seus recursos, aspecte que no apareix en cap 
punt de la proposta institucional. 
 

4. Igualment, aspectes com l’accés als expedients mèdics, que figuren en la mateixa 
ordre s’obvien en la sol·licitut de l’empresa. 

 
CC.OO. es nega de pla a acceptar qualsevol pretensió que pogués derivar en la gestió 
d’un aspecte tan delicat com és la situació de baixa o alta laboral per part de l’empresa, 
sostraient aquesta potestat als professionals mèdics del Servei Valencià de Salut. Per 
tant, no podem donar el nostre suport a la sol·licitud feta per part del Consell directiu. 
Estem, per contra, oberts a negociar qualsevol altre aspecte que, de manera efectiva, 
puga millorar les prestacions sanitàries que reben els treballadors i treballadores de la 
UVEG. 
 
Creiem, a més, que en el moment actual és més necessari que mai estimular polítiques 
tendents a potenciar el nostre sistema de Seguretat Social i la sanitat pública, reforçant 
els mecanismes de sustentació de l'Estat de Benestar, i no, al contrari, buidant de 
contingut aquests instruments. 
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 CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
 
 
Vist el recurs de reposició, interposat per la Junta de P.A.S., relatiu a la resolució de data 
19 de gener del Rectorat de la Universitat de València, en la que es convoca un curs 
selectiu de promoció interna i la consegüent resolució del Rectorat de la Universitat 
aquesta secció sindical no observa que hi haja cap fonament legal ni irregularitat per la 
qual interposar recurs contenciós-administratiu contra l’esmentada resolució. 
 
Des de la convicció de que el procés s’ajusta a la legalitat, i en la línia defensada per 
aquesta secció sindical, continuarem lluitant perque es generalitze tant el barratge de 
places com la utilització del sistema de curs selectiu en tots el processos de 
promoció interna; accions que milloren els llocs de treball  i faciliten la carrera 
professional. 
 
 


