CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DEL PAÍS VALENCIÀ
SECCIÓ SINDICAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Telf.: 96 39 83041 –
Locals Sindicals,
Av. de Blasco Ibáñez,
46010 - València

cgt@uv.es

ALS 6000 TREBALLADORS I TREBALLADORES, PAS I PDI DE LA UVEG
Els delegats i delegades de prevenció de la secció sindical CGT, informen a la comunitat universitària
d'algunes de les activitats dutes a terme durant l'últim semestre del 2015.
1. Es comunica al Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA):
a. Necessitat d'adequar el laboratori de Farmacologia, C. Burjassot.
b. Deficiències en l’animalari, F. Medicina, C. Blasco Ibáñez, i posteriorment s'està portant a terme
l'avaluació de riscos laborals.
c. L'avaluació ergonòmica de la Secretaria del Dpt. de Biologia Cel·lular i Parasitologia a la F. de
Biològiques, C. Burjassot.
d. Deficiència en el sistema de climatització en el servei OPEX, de l'edifici de Rectorat, C. Blasco
Ibáñez.
e. La presència de paneroles en planta primera, Dpt. Farmacologia, C. Burjassot.
2. Informe per a valoració de desmagnetitzadors i detectors en la Biblioteca de Ciències, C. Burjassot
3. Visites:
a. Al Servei d'Informàtica, C. Burjassot, per a valorar riscos laborals i posterior
reunió amb el Vicerector d'Economia i Infraestructures amb la finalitat
d'informar-li de les nostres observacions en el mateix i transmetre la urgència
de prendre mesures necessàries. Se sol·licita avaluació de riscos laborals en el
S. d'Informàtica.
b. A l’antiga Fac. de Magisteri, després de l'accident de treball.
c. Al Jardí Botànic per plaga de mosquits. Es van prendre les mesures
necessàries.
4. Reunions amb:
a.

Amb la tècnica de prevenció, C. Burjassot, per a tractar un problema d'Higiene Laboral, així com
valorar altres temes d'especial atenció.

Risc Psicosocial
b. La Comissió de Risc Psicosocial (CRPS) per concretar el procediment de risc psicosocial de la
UVEG.
c.

Reunions amb la vicerectora de PDI; vicerector d'Investigació, d’Economia
i Infraestructures; vicegerent de personal (PAS); directora del SPMA i
director del Dpt. de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics per
a tractar qüestions derivades de risc psicosocial.

d. Entrevista amb l'inspector de treball (IT) relacionada amb un cas de risc
psicosocial i reunions informatives amb el mateix.
e. S'han mantingut amb treballadors i treballadores de la UVEG diverses
reunions en els C. de Burjassot, Blasco Ibáñez i Tarongers, relacionades
amb risc psicosocial.
f. S'han atés dos nous casos per risc psicosocial en els C. de Blasco Ibáñez i Burjassot.
g. S'han atés dos casos d'acomiadament possiblement relacionats amb risc psicosocial, tots dos
en el C. de Blasco Ibáñez.
h. Hem atés i realitzat el seguiment de les persones afectades pels casos pendents de
resolució per risc psicosocial, així com altres problemes relacionats amb prevenció.
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5. S'han realitzat diversos cursos de formació i jornades tècniques en l'Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de la C. Valenciana (INVASSAT) i
de risc psicosocial en el SFP UVEG (formació vinculada, en tots dos casos, a
les funcions dels delegats de prevenció).
6. Reunió amb la vicerectora de PDI, després d'accident laboral ocorregut en el
Campus de Tarongers, per a informar-nos sobre el mateix.
7. S'ha realitzat i tramitat la corresponent documentació derivada dels casos
tractats.
8. Avaluacions de factors psicosocials (FPSICO 3.1) a proposta dels delegats i delegades 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'ha realitzat pel SPMA una avaluació de factors psicosocials a proposta dels delegats i delegades
de FETE-UGT i CGT-PV en C. Blasco Ibáñez.
c. S'ha realitzat, amb assistència dels delegats i delegades assignats, diverses sessions dels Cercles
de Prevenció d'un dels centres valorats.
9. S'ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut, amb els següents acords:
a. S'ha establit un protocol per a accés a cobertes.
b. S'han oferit cursos de formació en prevenció de riscos laborals.
c. S'han incorporat dos tècnics en prevenció per a dur a terme les tasques de coordinació d'activitats
amb empreses externes (un al C. Blasco Ibáñez –Tarongers i un altre al C. Burjassot)
d. S'informa de:
1) De diverses activitats: Control de legionel·la, bates...
2) De l'ampliació de l'horari d'atenció del Servei Mèdic de Burjassot, fins a les 20 h
3) Les causes que van motivar l’AT als treballadors de l'empresa Ferroser en Tarongers: “error
en connectar les puntes del polímetre (Tester), la qual cosa va derivar en un curt, sobre el
quadre testetjat i fallada posterior (subjecte a estudi) de mesures de protecció secundària”.
4) De la modificació del Pla de Prevenció amb la finalitat d'adequar-lo als nous documents.
5)

La fase i informe, extret fins avui del CSS, en la qual es troba actualment l'enquesta
passada per la Universitat de València l'any 2012/2013, ISTAS -21, després de les
diverses reunions mantingudes pel grup de treball ISTAS-21.
Queda pendent la seva valoració pel “grup de treball” i posterior informe a la Comunitat
Universitària.

e. Es constituirà la Comissió de Risc Psicosocial (nou òrgan que començarà a valorar els factors
vinculats a l'organització, disseny, dirección del treball i el seu entorn social), quan puga constituir-se
el Comité d'Empresa.
f. Se sol·licita informe al, SPMA, dels baixos ocupats (“Ca l'Estudiant”) en la Facultat de Filosofia i CC
de l'Educació.
g. Es presentarà la Planificació Preventiva durant el primer trimestre de 2016.
h. Es comunica que contínua preparant-se l'elaboració d'un protocol de riscos picosocials.
i. Es comunica que durant l'any 2014-2015, s'han obert 21 investigacions per risc psicosocial.
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Millorem entre tots el nostre entorn laboral

Per a informació més detallada o qualsevol dubte us podeu dirigir a:
Asun Asuncion.Martinez@uv.es
Lucía

Lucia.Gomez-Sanchez@uv.es

Toño

Juan.A.Santos@uv.es

Delegades i delegat de prevenció de la Secció Sindical CGT
Telf.: 96 39 83041
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