
 
  

 
                      
 
 
 

ACORD D'ACTUACIÓ CONJUNTA ENTRE 
 

COORDINADORA D'ASSOCIACIONS de VIH I SIDA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (CALCSICOVA), COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS VALENCIÀ 

(CCOO PV) I LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DEL PAIS VALENCIÀ(UGT 

PV) 

 

Carlos Manuel Gómez García, com a president de CALCSICOVA 

( Coordinadora d'Associacions d e  VIH i Sida de la Comunitat Valenciana), amb 

domicili social a València, carrer Gabriel i Galan, núm. 24. 

 

Arturo León López, com a secretari general de Comissions Obreres 

del País Valencià (CCOO PV), amb domicili social a València, plaça Nàpols i 

Sicília , 5. 

 

Ismael Sáez Vaquero, com a secretari general de la Unió General de 

Treballadors del País Valencià (UGT-PV), amb domicili social a València, carrer 

Arquitecte Mora, 7-6a. 

 

 

I NTE RVE N EN 
 
Actuant en l'exercici dels seus respectius càrrecs i reconeixent-se  

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTEN 

 
PRIMER.- Que la Coordinadora d'Associacions de VIH i Sida de la 

Comunitat Valenciana és una associació sense ànim de lucre, els principals 

objectius de la qual són: 

 

1.- La coordinació en la informació, sensibilització i prevenció de la 

transmissió del VIH i la sida (i les patologies relacionades); en la promoció 

de la seua investigació i publicacions i en la intervenció i l’assistència en las 

derivacions del fenomen. 

 

2.- La defensa dels drets de les persones afectades pel VIH i la sida, la lluita 

contra la marginació i discriminació relacionada amb el VIH i la sida en pro 

de la seua normalització social. 

 

3.- Assessorar, defendre i promocionar els interessos de les associacions 

membres de la Coordinadora. 

 

4.- Incidir en les polítiques generals del VIH i la sida a la Comunitat 

Valenciana, on és la plataforma de referència, amb la finalitat de promoure 

els canvis socials, legals i administratius que contribuïsquen a millorar el 

seu abordatge. 

 

5.- Facilitar la participació de les ONG en les polítiques generals i participar 

en altres plataformes locals, autonòmiques, nacionals o internacionals per a 

contribuir a la consecució d’aquests objectius. 

 

SEGON.- Que Comissions Obreres del País Valencià (CCOO PV) som un 

sindicat reivindicatiu i de classe, unitari, democràtic i independent, 

sociopolític, feminista i internacionalista que aspira a construir una societat 

millor on la llibertat, la justícia i la igualtat siguen reals i efectives.  

 

CCOO PV referma la seua voluntat de promoure i defendre els drets de les 

persones afectades per VIH i la Sida i de realitzar les accions necessàries 

per a aconseguir la no discriminació sociolaboral de les persones afectades, 

així com la informació i la sensibilització de la societat, com ja férem l’any 

2010 quan signàrem un conveni de col·laboració amb CALCSICOVA amb 

aquest fi, conveni que continua en vigor.   



 

Que al darrer Congrés Confederal s’exposa que: 

1.- La negociació col·lectiva és una eina per a lluitar contra la discriminació 

laboral, per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere; i 

cal que siga l’instrument per a aconseguir la igualtat de totes les 

treballadores i dels treballadors.  

2.- Introduirem en els convenis col·lectius clàusules d’equitat i igualtat, 

protocols d’actuació contra la discriminació i negociarem mesures que 

servisquen per a evitar la discriminació de persones amb VIH. Per això és 

necessari fomentar la presència del col·lectiu en l’elaboració de les 

plataformes de les meses de negociació.  

3.- Fomentarem la negociació en les empreses per acordar plans i mesures 

d’igualtat de tracte. 

 

TERCER.- Que la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), 

és un sindicat de classe, sociopolític, feminista, reivindicatiu, democràtic, 

internacionalista i independent, que lluita pels drets dels treballadors i de les 

treballadores, i que aspira a construir una societat millor on la llibertat, la justícia i 

la igualtat siguen reals i efectives. 

 

En aquest sentit el 8é Congrés d'UGT-PV va recollir en les seues resolucions 

congressuals el següent: 

1. Contribuir a reduir el rebuig i la discriminació en l'àmbit laboral de les persones 

VIH-SIDA, sensibilitzant i formant als nostres quadres sindicals. 

2. Denunciar els actes i les actituds discriminatòries cap a les persones 

seropositives que es produïsquen en l'àmbit laboral. 

3. Participar juntament amb les organitzacions de lluita contra el VIH-SIDA en 

tots aquells actes reivindicatius per a visibilitzar les situacions de les persones 

seropositives, amb l'objectiu d'acabar amb l'anomenada "sida social" i 

aconseguir la plena integració en l'entorn laboral i social. 

 

QUART - Que les entitats que subscriuen aquest conveni expressen la seua 

voluntat de promoure i defendre els drets de les persones amb VIH i amb sida, i 

realitzar les accions necessàries per a aconseguir la no discriminació i la 

inserció sociolaboral. 



 

Amb aquesta finalitat, CALCSICOVA, CCOO PV I UGT-PV subscriuen 

aquest ACORD D’ACTUACIÓ CONJUNTA, amb els compromisos següents 

 

CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Es desenvoluparà una col·laboració constant entre les 

organitzacions. Per això, es mantindrà un canal continu d’intercanvi 

d’informació. 

En CALCSICOVA la responsabilitat recau en la seua coordinadora, a través 

del compte de correu electrònic coordinacion@calcsicova.org 

Per part de CCOO PV la responsabilitat recau en la Secretaria de les Dones, 

Polítiques LGTBI i Institucional, a través del compte de correu electrònic 

lgtb@pv.ccoo.es  

Per part d’UGT-PV la responsabilitat recau en la Secretaria de Política 

Social, a través del compte de correu electrònic psocial@pv.ugt.org  

SEGONA.- Promoure mesures que faciliten l'accés a la informació i formació, 

sobre VIH i sida en l'àmbit laboral i la situació de discriminació per motius de 

salut, a representants legals (RLT) i treballadors i treballadores d’empreses i 

Administració pública.  

TERCERA.- Impulsar campanyes de sensibilització social, sobre la necessitat 

de defendre la dignitat dels treballadors i d e  les treballadores amb VIH, 

així com desenvolupar-les.  

QUARTA.- Col·laborar en la difusió de la informació d'especial interés que sobre 

distintes activitats i serveis realitzats conjuntament per les entitats signants, en 

xarxes socials i en els materials informatius que es publiquen per a tals fins. 

CINQUENA: Instar conjuntament a l'Administració perquè adopte mesures que 

eviten que les empreses sol·liciten el dictamen tècnic facultatiu a les persones 

amb discapacitat a efectes laborals. 

SISENA.- Amb l'objecte de fer efectiva la col·laboració que es proposa en aquest 

conveni, es crea una Comissió tripartida de la qual han de formar part, com a 

mínim, un representant de cadascuna de les entitats signants.  

La finalitat d'aquesta Comissió és definir i desenvolupar les accions concretes que 

s'acorden pel compliment dels objectius d'aquest Conveni de col·laboració, així 

com realitzar el seu seguiment i la seua avaluació. 

 



La Comissió s’ha de reunir amb caràcter ordinari 2 vegades a l'any. A més es 

pot reunir amb caràcter extraordinari tantes vegades com s'estime convenient, 

convocant-se per qualsevol de les entitats signants amb una antelació 

mínima de set dies . 

Les reunions, tan ordinàries com extraordinàries, s’han de realitzar en la seu 

en què les parts acorden oportunament per a cada cas. 

El funcionament intern de la Comissió s’ha de regir per les normes i els criteris que la 

mateixa Comissió establisca en el moment de la seua constitució. 

SISENA.- Els fins i objectius d’aquest conveni, són enunciatius, i poden ser 

ampliats o modificats en tot moment, sempre que hi haja acord entre les parts i 

conste expressament per escrit, per al millor compliment del seu objectiu 

general.  

SETENA.- Les entitats signants es comprometen a donar a conéixer l 'existència 

d'aquest conveni de c ol·laboració a les seues diferents estructures i 

o rganitzacions, així com en els fòrums en què participe, amb la finalitat  

d'aconseguir l'èxit dels objectius acordats. 

VUITENA.- Aquest conveni de col·laboració entra en vigor en el moment de la 

seua firma i té una vigència anual, que es renova automàticament, llevat que 

medie denúncia d'alguna de les parts amb una antelació de dos mesos al seu 

venciment.  

 

Com a prova de conformitat, firmen aquest document per triplicat, en lloc i data 


