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ALS 6000 MEMBRES, PAS I PDI DE LA UVEG 

 

 
Els delegats/des de prevenció de la secció sindical de CGT, informem a la 
comunitat universitària d’algunes de les activitats portades a terme durant el quart 
trimestre del 2014. 

1. S’han comunicat al Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA), els següents 
apartats: 

a) S´ha demanat un informe de seguretat sobre les noves obres 
d’ampliació junt a la biblioteca de Burjassot. L’informe remés pel SPMA i la 
Unitat Tècnica s’ha valorat adequat, ja que contempla les mesures de 
seguretat necessàries per a la seua execució. 

b) S’informa de la inadequada ocupació del corredor entre l’edifici 
Interfacultatiu i la Facultat de Farmàcia, Burjassot. 

c) S’informa que els taulells de l’entrada de la F. de Farmàcia, Burjassot, 
presenten els dies de pluja, sobretot, risc de caiguda al mateix nivell per 
escassa adherència. 

 

Petició de pis antidesliçant 
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d) S’informa al SPMA que les mesures adoptades després de l’accident de 
treball en la F. de Filosofia i CC de l’Educació, no tenen un abast preventiu. 

 
 

La solució adoptada 
no te caràcter preventiu

e) Es tornaran a estudiar i proposar (en el proper CSMA), mesures concretes de 
prevenció en la parada del tramvia de Vicent Andrés Estellés, Burjassot, per 
considerar que existeix un risc elevat d’accident greu de trànsit. 

 

Accident de risc elevat

f) S’informa d’absència de rampa en el campus de Burjassot, junt a la F. de 
Farmàcia, per a l’accés de discapacitats des de la calçada a la vorera. 

 

Absència de rampa 
per a discapacitats 
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g) S’informa al SPM de possible contaminació aèria, a través del circuit 
d’aire condicionat, a despatxos de la F. de Farmàcia per productes químics 
abocats a les decantadores des dels laboratoris. S’han presentat propostes 
de solució. 

 

Contaminació aèria 

h) S’informa al SPMA d’un risc de caiguda a distint nivell a l’ETSE, Paterna. 

 

No hi ha protecció (barana) 

 

2. S’han mantingut reunions amb la Inspecció de Treball, relacionades amb 
dues situacions de risc psicosocial, una a Blasco Ibáñez i altra a Burjassot. 
S’hi realitzaran avaluacions de factors psicosocials. 

 
3. S’han mantingut reunions amb el Vicegerent de Personal per a tractar 

qüestions derivades de risc psicosocial (problemes derivats de l’organització 
del treball) en diferents centres. 

 
4. Realització i seguiment de nous cercles de prevenció tant a Blasco Ibáñez 

como a Burjassot. 
 
5. Abans d’acabar l’any s’haurien de realitzar les avaluacions de risc psicosocial 

en els centres sol·licitats i supervisats per la Inspecció de Treball. 
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6. El proper any tenim previst un pla d’actuació general coordinada al campus 
de Burjassot per avaluar i millorar els riscos derivats als laboratoris. 

 
7. Es reitera per part de l’equip rectoral la voluntat d’acabar el procediment 

AMIGA, pactat quasi en la seua totalitat amb la UVEG, per a la resolució de 
conflictes laborals. Es presenta de manera “provisional” davant la Inspecció 
de Treball el protocol bàsic d’assetjament de l’Administració de l’Estat. 

 
8. Reunió del quart Comitè de Seguretat, Salut i Medi Ambient. 

S’hi incorporen noves persones per part de la Universitat (Paco Atienza, 
Carlos Alfonso Mellado, Vicente Muñoz i Regina Bernabeu, com a secretària 
de l’òrgan). 
 

8.1. La institució informa que els treballs a l’aulari oest (consergeria) ja 
estan acabats. 

 
8.2. S’ha incorporat una barana a la Biblioteca de Tarongers convexa 

perquè no puguen col·locar-se llibres damunt i s’estan buidant i 
reubicant els libres dels prestatges superiors a poc a poc. Es reitera 
una vegada més que existeixen altres espais que necessiten aquesta 
mateixa mesura de prevenció. Es recorda així mateix la necessitat de 
contemplar el treball de manteniment des d’un punt de vista preventiu, 
associat al risc de caiguda de persones des de distint nivell. 

 
8.3. Està en estudi un projecte general per a canviar els splits, als 

laboratoris de la F. de Química, Burjassot, però no poden precisar 
quan podrà aplicar-se, ja que falta pressupost. 

 
8.4. S’ha tornat a insistir en la necessitat d’ampliar el nombre de tècnics al 

SPMA, amb diversos objectius, entre ells la gestió de la coordinació 
d’activitats. S’informa que de manera urgent i transitòria (un any) es 
contractarà aquest servei a través d’una empresa externa però la part 
sindical és contrària a la privatització d’aquesta activitat i demana que 
es dote de personal al Servei de Prevenció. 

 
8.5. A partir de l’1 de desembre, per al PAS, no hi haurà recepta de paper, 

essent la targeta SIP la manera d’operar en els Gabinets de Salut, amb 
el programa AVUCASI. 
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Per a poder accedir a la història serà necessari donar el consentiment 
mitjançant un escrit. De la mateixa forma podrà revocar-se el 
consentiment. Aquests documents seran formalment millorats per a la 
seua adaptació a la UVEG. 

8.6. S’informa que la Mútua (UMIVALE) ja ha donat autorització al nou 
edifici de Tarongers i es demana, pels delegats/des, una reunió de la 
comissió de treball amb la Institució i la Mútua, per a valorar un 
possible canvi d’aquesta, ja que entenem que ha hagut un 
incompliment. 

 
9. Reunions setmanals ordinàries i extraordinàries de treball amb els 

delegats/des de prevenció de les seccions sindicals CGT i FETE-UGT. 
 
10. Tornem a recordar a la comunitat universitària, la necessitat de respectar la 

senyalització de seguretat (per exemple, usar les entrades/eixides 
específiques per a vianants en l’accés als pàrquings en lloc de la rampa 
d’accés dels vehicles) i la prohibició de fumar en els espais de l’àmbit 
universitari per la seguretat i salut de tots i totes. 

 
 

 

Continuem recordant 
a la 

comunitat universitària, 
la necessitat de 

respectar la senyalització 
en els espais 

de l'àmbit universitari 
per la seguretat i salut de tots i totes 

 

 


