
 

02/11/2020                                                                                                                                                           

WEB CGT-INFORMA 

 

Reducció treball presencial per a part del PAS 

El passat dijous la Gerència va convocar, de manera urgent, les organitzacions sindicals a una 
reunió per videoconferència on va informar sobre de la decissió de modificar la Instrucció IUV 
13/2020 amb una Addenda per a reduir a un 60 o 70% la presència del personal en les unitats 
administratives, amb la intenció d’atenuar els contagis en la Universitat. 

Ùnicament podrá acollir-se, voluntàriament, a aquesta modalitat no presencial el PAS que puga 
fer les seues tasques a distància. 

Només dos dies a la setmana com a màxim, i sense que coincidisca amb el dia de l’exclusiva. 

Queden exclosos el personal directiu professional, caps de servei, personal administrador i caps 
de secció; així com el el personal d’administració especial que ocupe llocs adscrits a laboratoris 
docents o laboratoris i infraestructures d’investigació, aquests últims amb certes excepcions. 

Aquestes noves mesures estarán vigents des del dilluns 2 de novembre fins al 9 de desembre, 
sense perjudici que puguen ser modificades, segons evolucione la situació sanitària. 

Una vegada més aquestes situacions han de ser coordinades i autoritzades per les persones 
responsables dels centres i serveis, els quals han de tindre en compte les mesures de conciliació 
familiar per a la distribució de les jornades no presencials entre el seu personal. 

CGT critica de nou la improvisació de les decissions de la UV. per la improvisació. Aquest canvi 
a treball semipresencial s’hauria d’haver planificat i organitzat amb més temps i amb la dotació 
dels mitjans necessaris. Una altra vegada es decideix d’un dia per a un altre sense cap 
planificació; i sense que siga extensiu a tot el personal del PAS. 

La Universitat manté de moment la docència presencial sense cap modificació; i està estudiant 
la reducció de presència en les instal·lacions esportives i culturals de la Universitat. 

Text de la Instrucció IUV 13/2020 

Text de l’ ADDENDA a la Instrucció IUV 13/2020 

CGT-UV Podéis enviar cualquier opinión o consulta a cgt@uv.es 
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