
 

                                                                                                                             

 

 

CCOO
U N I V E R S I T A T   D E   V A L È N C I A

informa

En la reunió del Comité de Seguretat i Salut celebrada el dimarts 8 de setembre, CCOO 

ha insistit en que les instruccions de la gerència arrepleguen el principi que les 

resolucions del Servei de Prevenció i Medi Ambient (SPMA) sobre personal vulnerable 

respecte de la COVID-19 tenen preeminència sobre qualsevol altra decisió administrativa 

que afecte a PAS o PDI, com ara l'elaboració de POD o els criteris de presencialitat o no 

presencialitat en la docència, etc. Aquest és un assumpte molt important per protegir la 

salut de les treballadores i els treballadors de la Universitat de València. Hem detectat 

comportaments contraris a aquest principi que no són ajustats als drets laborals. 

  

D'altra banda, els delegats de CCOO també han defensat novament la necessitat 

de realitzar una auditoria interna per avaluar els procediments posats en 

funcionament arran la COVID-19 des del mes de març. 

També hem demanat informació sobre la necessitat de garantir les mesures de protecció 

en diverses circumstàncies. Per exemple, valorem positivament l’increment del servei 

de neteja i vetlem perquè el personal participant gaudisca dels drets laborals que li 

pertoca. 

Hem defensat la millora en les instal·lacions d’emergència i hem demanat informació 

sobre les mesures de seguretat arran la realització de la segona convocatòria de les 

proves d’accés a la universitat. 

CCOO continuarà vetlant per la salut laboral pel que fa al respecte a les normes vigents, 

les directrius del SPMA i els plans de contingència i continuïtat, així com demanant la 

seua revisió i adequació a les circumstàncies canviants de la pandèmia. 

Us invitem a llegir amb cura la nova Instrucció de la Gerència IUV 17/2020 (en 

l’adjunt) i aplicar-la escropolosament pel que fa a mesures de seguretat, distància 

mínima entre les persones, ús de mascaretes, mesures d’higiene, minimització de la 

presència en les instal·lacions i tot allò que afecta a la salut de les persones. 

CCOO posa els seus telèfons d’informació al servei de la comunitat universitària: 

96 39 83017 i 96 38 64546 
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