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

AL
LS 6000 MEMBRE
ES, PAS I PDI DE
E LA UVE
EG
Les delega
ades de pre
evenció de la secció ssindical CG
GT-PV, Lluïsa Allepuz Olsina i As
sun Martíne
ez
García, infformen a la
a comunitat università
ària d’algun
nes de les activitats ddutes a term
me durant el
primer qua
adrimestre del
d 2015.
1. S’ha
an comunicat al Serveii de Preven ció i Medi Ambient
A
(SP
PMA), les seegüents deficiències:
a. S
Substitució de vidre tre
encat i ajusttament de finestra
f
en el
e Servei dee Robòtica, a l’ETSE.
b. IInforme al SPMA
S
de la
a caiguda de
e planxes del
d sostre de
els lavaboss i desajusta
ament en un
ns
a
altres espaiis, per a valloració i ado
opció de so
olucions.

Sosstre lavabo biblioteca. Planxes desajustades
Planxes
P
desajusstades

c. IInforme al SPMA
S
dels
s desperfecttes causats
s per la plujja en els laavabos de la Bibliotecca
d
de Ciènciess i despren
niment de focus al costat de la porta d
del CAL, al campus de
d
B
Burjassot.

Despren
niment de focus
s al costat de la porta del CAL

Pla
anxes desajustaades
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d
d. S’inform
ma i s'insisteix, al SPM
MA, sobre la
a inadequa
ació a norm
mativa (RD
D 486/97) de
d
l’espai disponible en el lab
boratori de
e Biologia Cel·lular i Parasito
ologia, en el
campuss de Burjass
sot.
e
e. S’inform
ma per a estudi
e
i va
aloració l’ac
ccessibilita
at a la F. Farmàcia d’una plaç
ça
d’aparc
cament perr a discapa
acitats. Està
à pendent la
a seua adapptació.

Dificultat d'a
accés per a pe
ersones amb discapacitat
d

ff.

Es dón
na per solu
ucionat el problema de les arq
quetes obeertes a la Facultat de
d
Farmàc
cia, s’ha pro
ocedit al se u segellat i al canvi d’u
ubicació dee les preses d’aire en els
e
equips de
d ventilació.

g
g. S'ha ma
antingut am
mb la tècnica
a d'Higiene del SPMA una reunió per sol·licitar informacció
de l'ava
aria de la bo
omba situad
da en el ga
aratge del Rectorat.
R
S'hha proceditt al seu can
nvi
pel seu grau de de
eterioramentt, així com a l'exhaustiva desinfeccció del reciinète.
c
set places per a discapacittats en el garatge
g
de l’aulari V i senyalizat la
h. S´han creat
zona pe
er als viana
ants en aqu
uesta àrea. Queda pen
ndent la sennyalització i il·luminació,
ja sol·liccitada anterriorment.

Pàrquing Aullari V, Blasco Ibàñez
I

2. Visitta a la biblio
oteca de Jo
oan Reglà p
per un probllema vinculat a la clim atització. Està en estu
udi
l'ade
equació de les màquines de clima
atització.
3. S’ha
a presentat una nova denúncia
d
p
per risc psic
cosocial dav
vant la Ins pecció de Treball (IT
T) i
s’ha
an mantingu
ut reunions
s informattives amb el mateix. Igualment s’ha lliuratt informació
com
mplementàrria en altres
s expedientts oberts.
4. S’ha
an mantingut al llarg del
d quadrim
mestre diverses reunio
ons amb el Coordinad
dor de Ris
sc
Psic
cosocial, la
a Vicegerèn
ncia de Pe
ersonal (PA
AS) i amb la
a Vicerecto
ora de PDI per a tractar
qüestions derivvades de ris
sc psicosociial.
5. S’ha
an fet consu
ultes a l’Ins
stitut Valenccià de Segu
uretat i Salu
ut en el Trebball de la C.
C Valencian
na
(INV
VASSAT).
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6. S’han mantingut diverses reunions amb la Directora del SPMA per a tractar vàries qüestions
relacionades amb prevenció.
7. Persones afectades per risc psicosocial:
a. S'han atès a deu nous casos de persones afectades per risc psicosocial.
D'aquests, set s'han presentat al SPMA per la seua valoració.
b. Hem atès i fet el seguiment de les persones afectades pels casos pendents de
resolució per risc psicosocial, així com altres problemes relacionats amb la
prevenció
8. Avaluacions de factors psicosocials (FPSICO 3.0) a proposta dels delegats de prevenció de
FETE-UGT i CGT-PV
a. Sol·licitud, assistència i seguiment de noves avaluacions de factors de risc psicosocial
al SPMA.
b. S’han realitzat pel SPMA tres avaluacions de factors psicosocials a proposta dels
delegats/des de FETE-UGT i CGT-PV.
c. Informe del SPMA de les avaluacions realitzades, als centres corresponents,
sol·licitades pels delegats i delegades.
9. S’ha realitzat i conclòs els Cercles de Prevenció d’un dels centres valorats.
10. S’incorporaran un tècnic i una tècnica mitjana, especialistes en Seguretat Laboral, al SPMA
per a la coordinació d’activitats a la UVEG, com s’hi havia sol·licitat.
11. En el Comité de Seguretat i Salut (12/12/2014) s’adopta el nou model de consentiment i
revocació per a l’atenció mèdica i farmacèutica (AVUCASI) en els Gabinets de Salut.
12. Els delegats/des de CGT-PV i FETE-UGT han assistit a cursos de formació en prevenció i
jornades de formació al centre de l’INVASSAT.
13. Reunions per a valorar les dades obtingudes de l’avaluació de risc psicosocial amb el
mètode ISTAS 21.
14. Reunions setmanals ordinàries i extraordinàries de treball amb els delegats/des de
prevenció de les seccions sindicals CGT-PV i FETE-UGT.
15. Els delegats de les seccions FETE-UGT i CGT, han rebut diverses queixes de
companys/es de la UVEG sobre l’atenció rebuda per la mútua UMIVALE. Per això,
tornem a recordar al SPMA la valoració del canvi d’aquesta, per incompliment
contractual de UMlVALE.
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Es deleg
gats i les delegades
d
tornem a recordar
r
a la comuniitat univers
sitària:
a
a. L’oblig
gació en el segu
uiment de
d
la
normativa de prevenció
ó i com són
d’impo
ortants les
s formes bàsiques d’una
bona convivència
c
a, com ara
a el respec
cte, la
comuniicació, l’em
mpatia...

b
b. També
é, la neces
ssitat i l’ o
obligació de
d complirr la senyaalització de
e segureta
at
(per exxemple, en
n els pàrqu
uings) i la prohibició de fumar en tots els espais de
d
l’àmbit universitarri.

Perr a la segu
uretat de tots
t

Per a qualsevol
q
informaciió més dettallada uss podeu diirigir a:
Luisa .Allepuz@
@uv.es
Delegada
a de prevenció de la
a secció sin
ndical CGTT
A
Asuncion.
.Martinez@
@uv.es Goreti.Gar
G
cia@uv.ess
Dellegades dee la secció
ó sindical CGT
C
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