
A	LA	INSPECCIÓ	DE	TREBALL	I	SEGURETAT	SOCIAL	
	
Cerdanyola,	a	7	de	novembre	de	2018	
	
	
	
	
MARC	 PERAL,	 000000A	 amb	 domicili	 a	 efectes	 de	 notificació	 a	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona	(UAB),	Campus	de	Bellaterra,	edifici	A,	Col·lectius	Assemblearis	d'Universitat	(CAU-iac),	
08193	Cerdanyola	del	Vallès,	delegat	de	prevenció	del	Comitè	de	seguretat	i	salut	a	la	UAB.	
	
MARI	 CARMEN	 MARTÍN,	 000000A	 amb	 domicili	 a	 efectes	 de	 notificació	 a	 la	 Universitat	
Autònoma	 de	 Barcelona	 (UAB),	 Campus	 de	 Bellaterra,	 edifici	 A,	 Unión	 General	 de	 Trabajadores	
(UGT),	08193	Cerdanyola	del	Vallès,	delegada	de	prevenció	del	Comitè	de	seguretat	i	salut	a	la	UAB.	
	
MERCÈ	MARQUEZ,	000000A	amb	domicili	a	efectes	de	notificació	a	la	Universitat	Autònoma	de	
Barcelona	 (UAB),	 Campus	de	Bellaterra,	 edifici	A,	 Confederació	General	 del	Treball	 (CGT),	 08193	
Cerdanyola	del	Vallès,	membre	del	Comitè	d’Empresa	del	Personal	d’Administració	 i	Serveis	de	 la	
UAB	en	representació	de	la	CGT.	
	
MARC	 BRIA,	 000000A	 amb	 domicili	 a	 efectes	 de	 notificació	 a	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona	 (UAB),	 Campus	de	Bellaterra,	 edifici	A,	 Confederació	General	 del	Treball	 (CGT),	 08193	
Cerdanyola	del	Vallès,	membre	del	Comitè	d’Empresa	del	Personal	d’Administració	 i	Serveis	de	 la	
UAB	en	representació	de	la	CGT.	
	
JORDI	 GASSIOT,	 000000A	 amb	 domicili	 a	 efectes	 de	 notificació	 a	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona	 (UAB),	 Campus	 de	 Bellaterra,	 edifici	 A,	 Col·lectius	 Assemblearis	 d'Universitat	 –	
Intersindical	 Alternativa	 de	 Catalunya	 (CAU-IAC),	 08193	 Cerdanyola	 del	 Vallès,	 delegat	 sindical,	
responsable	 de	 salut	 laboral	 de	 la	 Secció	 sindical	 dels	 CAU-IAC	 a	 la	 UAB	 i	 membre	 de	 la	
Coordinadora	nacional	confederal	de	la	IAC.	
	
fan	saber:	
	
	
	
	
Els	que	subscriuen	son	treballadors	de	la	UAB	i	interposen	aquesta	denúncia	en	exercici	de	la	seva	
representació	 sindical	 com	 a	 delegat	 de	 prevenció	 del	 Comitè	 de	 seguretat	 i	 salut,	membres	 del	
Comitè	 d'Empresa	 del	 Personal	 d'Administració	 i	 Serveis	 o	 com	 a	 delegat	 en	 representació	 de	 la	
seva	Secció	sindical.	
	
Que	el	Comitè	de	seguretat	i	salut	de	la	UAB	(a	partir	d’ara	“CSS”),	degut	a	un	seguit	d’incidències	
detectades,	va	sol·licitar	la	realització	d’una	avaluació	de	riscs	psicosocials	al	conegut	com	a	“Servei	
d’ocupabilitat	de	 la	UAB”	que	aplega,	actualment,	25	persones	 treballadores	segons	 la	 informació	
publicada	per	l’empresa.	
	
Que	el	procés	d’avaluació	va	començar	al	març	del	2017.	
	
Que,	al	juliol	del	2017,	es	va	tancar	l’Avaluació	de	riscs	psicosocials	del	Servei	d’ocupabilitat.	
	
Que	en	els	 resultats	de	 l’avaluació	es	va	publicar	una	 taula	de	28	mesures	correctives,	11	amb	 la	
qualificació	de	prioritat	moderada	i	17	de	prioritat	alta.	
	
Que	aquetes	mesures	 correctives	 tenien	 com	a	 responsables	d’implementació,	 clarament	definits,	
als	 segments	 més	 alts	 de	 l’estructura	 orgànica	 de	 l’empresa	 com	 és	 gerència,	 àrea	 de	 personal,	
unitat	de	formació,	vicerectorats,	etc.	
	
Que	a	hores	d’ara,	les	mesures	correctives	proposades	no	han	estat	implementades.	Les	28	mesures	
correctives	es	troben	ja	fora	dels	terminis	establerts.	Els	diferents	terminis	d’implementació	es	van	



començar	a	exhaurir	el	setembre	de	2017.	L’últim	termini	d’implementació	(mesura	número	1)	era	
previst	pel	octubre	d’enguany	(2018).	
	
Que	 aquesta	 situació	 d’incompliment	 de	 terminis	 es	 va	 informar	 al	 CSS	 a	 la	 sessió	 del	 passat	 15	
d’octubre.	Preguntat	el	President	del	CSS	(i	actual	màxim	responsable	polític	del	personal	PAS	com	
a	vicerector)	quines	mesures	proposava	per	pal·liar	aquesta	situació	de	manca	d’implementació	de	
mesures	 correctives,	 per	 a	 fer	 front	 als	 riscs	 greus	 detectats	 contra	 la	 salut	 psicosocial	 de	 les	
persones	del	citat	servei,	la	presidència	va	proposar	de	fer	una	nova	avaluació.	Considerada,	des	de	
la	part	social,	inadmissible	aquesta	proposta	de	dilació	que	desempara	a	les	persones	treballadores	
del	servei	la	presidència	va	afirmar	que	no	s’havia	llegit	els	informes…	Cap	altre	membre	de	la	part	
de	l’empresa	del	CSS	va	poder	aportar	cap	proposta	d’implementació	de	mesures	correctives.	
	
Que	fins	a	la	data	d’avui	l’empresa	no	ha	realitzat	cap	esforç,	proposta,	acció	o	iniciativa	destinada	
corregir	 les	 deficiències	 detectades	 o	 “posar-se	 al	 dia”	 amb	 els	 terminis	 d’implementació	 de	 les	
citades	28	mesures.	
	
Que	el	conjunt	de	totes	aquestes	irregularitats	podrien	suposar	un	incompliment	dels	articles	14	i	
42	de	la	31/1995	(8N),	12	de	la	5/2000	(4A)	i	el	316	del	codi	penal.	
	
	
	
	
	
Es	per	tot	això	que,	
	
SOL·LICITEM	DE	LA	INSPECCIÓ	DE	TREBALL,	
	
Que	tingui	per	presentat	aquest	escrit,	
	
Que,	amb	caràcter	urgent,	procedeixi	en	la	intervenció	inspectora,	
	
Que,	 mentre	 no	 hi	 hagi	 una	 implementació	 mínima	 mesures	 correctives	 que	 garanteixin,	 a	 les	
persones	treballadores,	els	mínims	de	seguretat	en	l’àmbit	dels	riscs	psicosocials	es	procedeixi,	de	
forma	immediata,	al	precinte	i	aturada	d’activitats	en	el	Servei	d’ocupabilitat	de	la	UAB.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Marc	Peral	 Mari	Carmen	Martín	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mercè	Marquez																																																			Marc	Bria	 Jordi	Gassiot	
	


