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WEB CGT-INFORMA 
 

18 JUNY VAGA GENERAL 
EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

CONTRA L'ABÚS DE LA TEMPORALITAT 

 
Aquest es el text de l'ACORD DE SERVEIS MÍNIMS signat pel COMITÉ DE VAGA, entre la 
Universitat de València i els representants de CGT-Uv i STEPV-Iv: 

 
 
 
ACORD, DE DATA 15 DE JUNY DE 2021, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA I ELS REPRESENTANTS 
SINDICALS DE CGT i STEPV, QUE CONFORMEN EL COMITE DE VAGA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, PEL QUAL 
S'ESTABLEIXEN ELS SERVEIS MÍNIMS QUE ES PRESTARAN EL DIA DE LA CONVOCATORIA DE LA VAGA, 18 DE 
JUNY DE 2021. 
 
El Consell de Direcció de la Universitat de Valencia i les seccions sindicals convocants de la vaga, CGT i STEPV, 
consideren que cal garantir els serveis essencials que s'han d'atendre aquest dia, tot i considerant el període 
concreten que es planteja, i també el manteniment i la seguretai de totes les instal·lacions. 
 
Per tot això: 
 
1) El Consell de Direcció i els sindicats convocants acorden que el Rectorat establirà els serveis mínims necessaris 
per a l'activitat del Registre General del Rectorat, i també del Servei d'Informatica, dels animalaris del SCSIE i de 
la UCIM. 

2) Ates el període d'examens dels títols oficials, els Departaments podran arbitrar mesures per a garantir la 
realització dels examens previstos com a part dels serveis mínims. 

3) El Rectorat ha de garantir l'obertura de tots els centres i edificis de la Universitat de Valencia. Perque així siga, 
es recorrera preferentment al personal que no haja estat cridat al seguiment de la vaga. D1 aquesta manera, es 
podra possibilitar l'accés i permanencia en tots els centres i edificis, tant dels estudiants i estudiantes de la 
Universitat, com del personal que exercisca el seu dret al treball, i es garantira també la prestació dels serveis 
universitaris en condicions de seguretat. 

4) En qualsevol altre cas, s'ha de garantir el dret fonamental de vaga de tots els treballadors i treballadores de la 
Universitat de Valencia. 

 
Enllaç al text dels ACORDS MÍNIMS 
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