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Informació sobre el Comité de Seguretat i Salut del passat 08/05/2020 

Divendres passat es va celebrar aquest Comité per videoconferència amb un únic punt en l’ordre del dia. 

• Informe de la proposta de la INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE 
LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ DE LA RECUPERACIÓ PROGRESSIVA DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19 (Referència IUV 
07/2020) 

Aquesta instrucció va ser presentada per la UV com la manera de regular la progressiva i gradual tornada al 
treball presencial en la Universitat. 

La Universitat ha de planificar el retorn progressiu al treball presencial i implantar les mesures preventives 
per a garantir la seguretat del personal davant del risc que causa la COVID-19 d’acord amb el que determinen 
les autoritats sanitàries tant en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat del Govern d'Espanya, 
com en el document Bones pràctiques en els centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis del 
COVID-19 del Ministeri de Sanitat. 

Serà la Gerència qui autoritze, previ informe del Servei de Prevenció i Medi Ambient, les modificacions del 
Plans de Continuïtat de les diferents estructures de la UV que incrementen el treball presencial. Aquest 
increment es farà segons les necessitats com a conseqüència de l’avanç de  València en les Fases establertes 
en el Pla de transició cap a una nova normalitat i les seues modificacions. 

De moment València continua en la FASE 0, i cal destacar que: 

 La docència i avaluació seguirà amb la modalitat en línia fins a la finalització de l’actual curs, i 
continuem sense saber com començarà el curs vinent. 

 L’alumnat no pot accedir a les instal·lacions universitàries, per la qual cosa continua sent atés en línia. 
 Tota l’activitat administrativa continua amb la modalitat en línia, de manera general. 
 Segueixen suspeses les activitats culturals i esportives presencials. 
 Continua únicament amb la modalitat presencial les activitats que ja estaven realitzant-se. 

Segueixen en vigor totes les Instruccions de Gestió de la Gerència publicades. ENLLAÇ 

En el torn de preguntes, CGT: 

 Plantegem la necessitat d’analitzar els efectes que la modalitat de treball en línia imposada està 
generant: augment de la càrrega laboral, estrés, impossibilitat de desconnexió digital, dificultats per 
a la conciliació. I si ha de continuar, ha de ser negociada i regulada amb tot tipus de garanties per al 
personal. 

La Universitat es compromet a negociar i tractar en documents posteriors, tant la conciliació en aquest nou 
escenari com el treball en línia, perquè no apareixen en el text d’aquesta Instrucció. 

 Exigim ser coneixedors de les modificacions del Plans de Continuïtat de cada unitat amb les 
adaptacions dels espais o mesures organitzatives que s’adopten per vetlar per la salut del personal 
davant del risc de contagi. 

Finalment s’aprova aquesta Instrucció per unanimitat. 

CGT-UV Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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