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Treball en el Servei 

Tot el personal treballarà des de casa, connectant-se telemàticament i gestionant per via 
telemàtica i telefònica (correu electrònic, discos virtuals, gestor de projectes). 
 
Excepcionalment podrà donar-se la presència dels tècnics en intervencions necessàries. 
 
Per tant, no s’atendrà presencialment a les dependències del Servei. 

Contacte 

La via de contacte preferent és el correu electrònic: Servei.Tecnic@uv.es 
Per a situacions d’urgència/emergència, es podrà contactar també telefònicament, als 
telèfons d’emergència publicats a la web: 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/directori/emergencies-seguretat/emergencies-dins-
horari-treball-1285949714693.html 

Algunes consideracions 

L’aplicació informàtica d’avisos de manteniment continua operativa.  
Es suspenen totes les reunions (de manteniment, de seguiment d’obres, etc.). 
No obstant això, el treball del Servei continuarà en la majoria de vessants: seguiment del 
manteniment, projectes, supervisió de les instal·lacions, etc. 

Manteniment  

Els diversos contractes de gestió de manteniment i manteniment de la Universitat: 
integral, jardineria, aparcament Blasco Ibáñez, fotovoltaica… continuen prestant servei 
amb les següents condicions: 
 

- Gestionar la presència dels efectius personals per a evitar contagis 

- Treballar telemàticament quan siga possible 

- Adoptar les mesures preventives recomanades per les autoritats sanitàries i les 
establertes per la IUV04/2020 

- Mantindre l’atenció 24 hores i assegurar comunicació permanent amb el Servei 
Tècnic i de Manteniment 

- Es realitzarà el manteniment bàsic necessari, amb especial atenció a assegurar 
la continuïtat dels serveis establerts com essencials en la Instrucció de 
Gerència IUV03/2020 

Obres en marxa 

Seguint la Instrucció IUV04/2020 de la Gerència, es continuarà amb les obres en marxa, 
sempre que siguen compatibles amb les directrius que s’adopten per les autoritats per a 
la gestió de la crisi, i no s’iniciaran obres noves en aquest període, excepte aquelles 
estrictament necessàries o d’emergència. 
 
S’exigirà per part dels responsables de la Coordinació de Seguretat i Salut d’aquestes 
obres l’estricte compliment de les normes i recomanacions de les Instruccions de 
Gerència i de les autoritats sanitàries. 

València, 23 de març de 2020 
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