Resolució de 22 de juny de 2020 del director general de l’Institut Valencià de la Joventut relativa
al compliment de l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front la
Covid-19 (DOGV núm. 8841 de 20-6-2020).
L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell sobre mesures de prevenció front de la Covid-19 en el
seu Annex II estableix les mesures a adoptar per a la “Recuperació de l'activitat administrativa
presencial en la prestació dels serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat”.
De conformitat amb l'apartat segon del citat Annex en data de hui ha d'incorporar-se el 100% del
personal a l'activitat presencial en el seu corresponent centre de treball, establint-se en els
apartats següents diverses mesures a fi d'oferir les garanties necessàries perquè aquesta
incorporació es duga a terme respectant les condicions de seguretat i salut necessàries per a la
tornada a la normalitat, sense risc per a la salut dels treballadors i treballadores.
Entre les mesures que es contemplen al llarg de l'Annex cal destacar bàsicament dos tipus, d'una
banda les relatives a les condicions que han de complir les instal·lacions i per un altra les
relacionades amb les condicions de treball relatives a horaris, flexibilització, conciliació, personal
vulnerable i altres. Així mateix, aquestes mesures han de complementar-se amb les mesures
generals de prevenció establides en l'apartat 2 de l'Annex I del citat Acord del Consell, en concret
en els seus apartats 2.1 i 2.2 relatives a mesures d'higiene en establiments i en l'atenció al públic.
Amb la finalitat que el procés de reincorporació del personal es duga a terme amb les degudes
garanties per a la salut dels treballadors i treballadores, i es puga donar efectiu compliment a les
mesures tant genèriques com específiques previstes en l'Acord del Consell de 19 de juny, per
aquest organisme s'ha estimat oportú suspendre aquest procés pel temps necessari per a garantir
el seu compliment.
En aquest període es procedirà a instar el procediment d´avaluació del personal vulnerable que ho
sol·licite, es farà l'estudi detallat de les mesures a complir i s'adoptaran les mateixes, tant en allò
relacionat amb les instal·lacions dels centres de treball com les relacionades directament amb les
condicions de treball del personal al servei de l'IVAJ, amb la finalitat de poder facilitar un procés de
tornada a la normalitat el més prompte possible i complint amb les obligacions derivades del marc
actual.
El personal que es trobe actualment en modalitat de treball no presencial romandrà en aquesta
situació durant el periode dalt esmentat. El personal que no es trobe en aquesta modalitat de
treball, i no estiga incorporat, deurà incorporar-se.
EL DIRECTOR GENERAL DE L´IVAJ
Firmat per Jesús Martí Nadal el 22/06/2020
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