CONFEDERACIÓ GENE
ERAL DEL TRE BALL DEL PAÍÍS VALENCIÀ
S
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SECCIÓ SINDICAL

cg
gt@uv.es

Telf: 96 39
3 83041 –
Locals Siindicals,
Avgda. de
d Blasco Ibáñ
ñez,
46010 ‐ València
V

EL
LS 6000 MEMBRE
ES, PAS I PDI DE
E LA UVE
EG

Delegats
s/des de prevenció
p
de les secccions sind
dicals CGT
T, CSIF i F ETE-UGT,, han estatt
cessats pel Sr. Re
ector de la UVEG, pe
er defendre
e l’aplicac
ció de la L
LPRL 31/95
5.
Els dele
egats/des de
d la secció
ó sindical CG
em a la com
munitat univversitària d’algunes
GT, informe
de les a
activitats portades a terrme durant el segon triimestre del 2014.
1. S’ha
an comuniccat al Serrvei de Prrevenció i Medi Ambient (SPM
MA), les següents
s
deficciències:
a) Problema de
d corrent estàtica
e
en
n el despatx
x de préste
ec interbib liotecari, biblioteca
b
d
de CC de la
a Salut, Fac
cultat de Me
edicina.
b) S
S’ha realitzzat una nov
va proposta
a per part dels
d
delegatts de les seeccions FET
TE-UGT,
C
CGT i CSIF
F, respecte a la porta d
d’accés al pàrquing central
c
de l’aulari V, a Blasco
Ibáñez.
c) Es reitera la
a inadequa
ada ubicaciió del quad
dre elèctric en el bar dde Psicologiia.
S’ha adequ
uat el des
snivell de ll’entrada de
e la Faculttat de Farm
màcia, Burjassot, a
d) S
petició de le
es seccions
s de FETE-U
UGT, CGT i CSIF.
Construc
cció rampa

e) S
S’informa de
d l’AT (accident de tre
eball), en la Facultat de
e Filosofia i CC. de l’Educació.
Es propose
en mesures a adoptar.
Caig
guda vidre
de la finestra
produin
nt accident
de treball
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Delegats//des de prrevenció de
d les secccions sindicals CGT,, CSIF i FE
ETE-UGT, han estat
cessats p
pel Sr. Recctor de la UVEG,
U
perr defendre
e l’aplicaciió de la LP
PRL 31/95.
f)

E
Es tornaran
n a estudiarr i proposarr mesures concretes de preven
nció a la pa
arada del
ttramvia de Vicent And
drés Estellé
és, Burjass
sot, per con
nsiderar quee existeix un risc
e
elevat d’ac
ccident greu
u de trànsitt.
Es torna a estudiar
e
me
esures concrretes de
prrevenció a la parada
de
el tramvia de
e Vicent
Andrés Estellés
E

g) S
S’ha finalitzzat el tancam
ment de la consergeria
a de la Facu
ultat de Farrmàcia, a Burjassot,
ssol·licitat pe
els delegats
s de les secccions FETE
E-UGT, CGT i CSIF.

Tanca
ament
de la
consergeria
a de la
Faculltat de
Farrmàcia

h) S
S’ha atés la petició d’un possible
e excés d’’aforamentt en les au
ules de Psicologia.
S
S’informa al
a SPMA sob
bre el probl ema detecttat.
i)

C
Continuem recordant a la com
munitat univ
versitària la
a necessitaat de resp
pectar la
ssenyalització de segurretat (per exxemple, en els pàrquin
ngs) i la proohibició de fumar
f
en
ttots els esp
pais de l’àmbit universittari.
Contin
nuem recorda
ant
a la
comuniitat università
ària,
la n ecessitat de
respectarr la senyalittzació
en
n els espais
mbit universittari
de l'àm
per a la s
seguretat de
e tots

j)

E
Els delegatts de les seccions
s
FE
ETE-UGT i CGT, han
n rebut divverses que
eixes de
ccompanys/e
es de la UV
VEG sobre ll’atenció re
ebuda per la mútua U
UMIVALE. Per
P això,
ffem arribar al SPMA
A la petició de valora
ar el canvi d’aquesta per incom
mpliment
ccontractual de UMlVAL
LE.

2. Es re
ealitza una visita
v
tècnic
ca per a ava
aluar els possibles riscos en la Faacultat de Fa
armàcia,
on tin
ngué lloc el greu AT (A
Accident Tre
eball).
3. S’han
es a la Insp
pecció de Treball rellacionades amb situac
cions de
n presentatt denúncie
urjassot.
risc psicosocia
al, a Blasco
o Ibáñez i Bu
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Delegats//des de prrevenció de
d les secccions sindicals CGT, CSIF i FE
ETE-UGT, han estat
cessats p
pel Sr. Recctor de la UVEG,
U
perr defendre l’aplicació de la LP
PRL 31/95.
4. Visita
a a la biblio
oteca de la Facultat de
e Medicina per un pro
oblema d’higgiene, vinculat a la
clima
atització.
5. Reun
nió amb el Vicegeren
nt de Perso
onal despré
és de l’AT esdevingutt en la fac
cultat de
Ciències de l’Ed
ducació (FC
CE).
e PDI (de la
a secció sin
ndical de CC
COO) va im
mpedir, a l'a
assessor
6. El prresident de la Junta de
de la
a secció sin
ndical UGT,, la presenttació del prrocediment de risc psiccosocials (A
AMIGA),
dese
envolupat per
p les secc
cions sindiccals FETE--UGT, CGT
T, CSIF i S
STEPV en aquesta
Junta
a. El proce
ediment ha sigut conssensuat, qu
uasi en la seua totaliitat amb la
a UVEG,
qued
dant pràctica
ament pend
dent la seua
a conformita
at pel Comité de Segurretat i Salutt.
7. Aten
nció i seguiiment a co
ompanys am
mb problem
mes de risc
c psicosociial, així com
m altres
problemes relaccionats amb
b la prevencció
8. Rea
alització de noves ava
aluacions d
de risc psic
cosocial en
n centres dde Blasco Ibáñez i
Burjjassot, així com el seu seguiment
9. Reu
unió del seg
gon Comité de Segurettat, Salut i Medi
M
Ambient.
9.1. Informació
ó de l’accide
ent de treba
all mortal (AT
T), Burjasso
ot, per part de la Institu
ució.
ons sindicals FETE-U GT, CGT i CSIF, pre
esenten connjuntament la seua
9.2. Les seccio
valoració i informe de l’AT esdevvingut.
d
nou pro
otocol d’acc
cés a terrasses.
9.3. La instituciió informa d’un
cals FETE--UGT, CGT
T i CSIF, demanen informació
ó sobre
9.4. Les seccions sindic
l’aplicació del nou pro
otocol mèdicc de valorac
ció de risc psicosocial
p
((PSICOVS2
2012).
ats/des de les seccion
ns sindicals
s CSIF, FET
TE-UGT i C
CGT insistiim en la
9.5. Els delega
necessitat i urgència de realitzarr el Pla d’E
Emergències
s en l’edificci històric del carrer
de la Nau.
l necessita
at de soluccionar, al més
m
aviat possible,
p
el risc de ca
aiguda a
9.6. Reiterem la
distint nive
ell, detectat a la Bibliote
eca de Cièn
ncies Socialls, al campuus de Taron
ngers.
10 Reu
unió per a valorar les
s dades obttingudes de
esprés de l’avaluació
l
de risc psiicosocial
amb el mètode
e ISTAS 21
unions setm
manals ordiinàries i exxtraordinàries de treb
ball amb ells delegats
s/des de
11 Reu
prevvenció de le
es seccions sindicals C
CGT, CSIF i FETE-UGT
T.

Per a qualsevol inforrmació més detallada
d
uss podeu dirig
gir a: Luisa.Alllepuz@uv.ees
Delegad
da de prevencció de la seccció sindical CCGT
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