Resolució de 29 de juny de 2020 del director general de l’Institut Valencià de la Joventut relativa
a la reincorporació del personal del IVAJ en 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).
Per resolució de data de 22 de juny de 2020 es va suspendre el procés de reincorporació de
personal previst a l'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell sobre mesures de prevenció front de
la Covid-19, en concret en el seu Annex II, amb la finalitat que aquest procés es duguera a terme
amb les degudes garanties per a la salut dels treballadors i treballadores donant efectiu
compliment a les mesures tant genèriques com específiques previstes en el citat l´Acord de 19 de
juny.
Amb data de hui s´ha constatat que les mesures que havien d´adoptar-se s´han implantat en els
centres de treball de l´IVAJ de C/Hospital i de C/Convento Santa Clara, on poden prestar-se tots els
serveis, inclòs el d´atenció al registre, que de moment es l´unic que es prestarà en presencial
mitjançant cita prèvia.
A les unitats territorials d´Alacant i Castelló es podrà iniciar també l´activitat però l´atenció a la
ciutadania es mantindrà en modalitat telefònica o telemàtica, mentre es prenen les mesures
específiques per a l´atenció presencial.
A la resta de centres, albergs i residències, fins que no hi haja activitat es mantindràn les
condicions actuals del personal amb funcions burocràtiques o administratives.
En quant al personal vulnerable s´ha iniciat el corresponent procediment i serà l´INVASSAT el que
decidirà en cada cas si resulta procedent l´incorporació o no.
En conseqüència, havent-se donat efectiu compliment a la resolució de 22 de juny, resulta
procedent la reincorporació del personal dels centres de treball adscrits a l´IVAJ, i per tant el
personal deurà incorporar-se al seu lloc de treball el proper día 1 de juliol. Per a facilitar aquesta
incorporació es comunicaran a tot el personal les instruccions elaborades per a cada centre de
treball.

EL DIRECTOR GENERAL DE L´IVAJ
Firmat per Jesús Martí Nadal el 29/06/2020
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