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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulari_baix_llobregat.pdf  
•  Resum*:  b85620307706a19682e7ebd75ae0ee8d 

El tràmit ha finalitzat. La presentació de la denúncia s'ha realitzat correctament.

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

13/10/2020 19:59:21

Número de registre

9015-1719988/2020

Codi de tràmit (ID)

6GLBTPTXR

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

IdCAT Mòbil

Persona signatària
ALEJANDRO JUANMARTI GOMEZ CENTURION; NIF: 46725149M; Persona 
física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Dades del/de la denunciat/ada

Persona física Persona jurídica

Raó social

Departament d¿Educació

Tipus de document d'identificació

NIF d'empresa

Número d'identificació

S0811001G

CCC

00204473093

Activitat

Educació

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Via

Nom de la via

Augusta

Número

202

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08021

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Nre. de treballadors/ores

7.320

Horari

08:00 a 16:00

Continua oberta l'empresa

Sí No

Domicili centre de treball

Tipus de via

Carretera

Nom de la via

de Laureà Miró

Número

328

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08980

Província

Barcelona

Comarca

Baix Llobregat

Població

Sant Feliu de Llobregat

Llogaret

Sant Feliu de Llobregat

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
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Dades identificació del/de la denunciant
Nom

Alex

Primer cognom

Juanmartí

Segon cognom

Gómez-Centurión

Número d'identificació

46725149M

Adreça de correu electrònic

alex@sindicat.net

Telèfon mòbil

657495807

Telèfon fix

Tipus de document d'identificació

DNI

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Compte Borrell

Número

137

Bloc Escala Pis

4

Porta

1

Codi postal

08015

Província

Barcelona

Comarca

Barcelonès

Municipi

Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

NAF

És o ha estat treballador/a de l’empresa?

Sí No

Data d’ingrés Data de cessament

Motiu de cessament

Si actueu com a representant unitari o sindical, o bé, per delegació d’altres persones treballadores, indiqueu en representació de 
qui denuncieu així com el nom i cognoms d’aquestes persones

En representació Junta Personal Docent del Baix llobregat

Teniu una demanda judicial presentada pel mateix motiu que aquesta reclamació?

Sí No
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Relat dels fets
EL PASSAT Juny  2020 VAIG  PRESENTAR UNA DENÚNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL POSANT DE 
MANIFEST, EN RELACIÓ AL PLA DE REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS, LES SEGÜENTS MANCANCES: 
 
1. La manca de garantia en la neteja i higienització específica dels centres educatius tres cops 
al dia. 
2. La manca de provisió de mascaretes tipus FPP2 sense vàlvula d¿exhalació i de pantalles 
facials protectores als centres educatius (incompliment de l¿article 17 de la llei 31/1995). 
3. La manca d¿espais mínims per garantir un mínim de 4 metres quadrats per alumne. 
4. La manca de punts de rentat de mans amb dosificador de sabó i tovalloles d¿un sol ús. 
5. La manca de formació específica al personal docent i no docent dels centres educatius sobre 
l¿actuació a seguir davant un contagi (articles 19 i 15.3 de la llei 31/1995). 
6. La manca d¿informació específica i difusió  dels protocols , nous procediments i mesures a 
aplicar  al personal per tal d¿evitar el risc de contagi  (art.18.1 de la llei 31/1995)  
7. La manca d¿informació, participació i consulta dels òrgans de representació dels 
treballadors/es en matèria de prevenció (art. 18, 33 i 39  de la llei 31/1995). 
Adjunto /adjuntem còpia de la denúncia presentada Juny 2020. 
L¿obertura dels centres educatius durant el mes de setembre s¿ha fet sense haver implementat cap 
de les mesures que poden incidir positivament en minimitzar o suprimir el risc de contagi de la 
COVID-19. En especial: 
Adjunto /adjuntem còpia de la denúncia presentada en data Juny 2020. 
L¿obertura dels centres educatius durant el mes de setembre s¿ha fet sense haver implementat cap 
de les mesures que poden incidir positivament en minimitzar o suprimir el risc de contagi de la 
COVID-19. En especial: 
1. LA REDUCCIÓ DEL NOMBRE D¿ALUMNAT PER GRUP. 
2. LA  NETEJA,  HIGIENITZACIÓ I VENTILACIÓ DELS CENTRES. 
3. EL SUBMINISTRAMENT EN QUANTITAT SUFICIENT DE MASCARETES, GEL HIDROALCOHÒLIC I PANTALLES 
FACIALS. 
4. LA DISTÀNCIA ENTRE ALUMNES D¿1,5 METRES O D¿1 METRE. 
5. LA DOTACIÓ DE NOVES AULES I/O ESPAIS EQUIVALENTS. 
6. LA PROTECCIÓ ALS TREBALLADORS/ES ESPECIALMENT SENSIBLES AL RISC DE CONTAGI . 
7. LA FORMACIÓ ESPECÍFICA AL PERSONAL DELS SERVEIS EDUCATIUS. 
8. LA INFORMACIÓ, LA PARTICIPACIÓ I LA CONSULTA DE MANERA REGULAR ALS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ 
DELS TREBALLADORS/ES. 
9. EL REFORÇ DELS MITJANS MATERIALS I HUMANS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

IMPORTANT 
EN CAS D'ACOMIADAMENT, AMB INDEPENDÈNCIA D'AQUESTA DENÚNCIA, HEU D'INTERPOSAR DEMANDA DAVANT LA 
JURISDICCIÓ SOCIAL, EN EL TERMINI IMPRORROGABLE DE 20 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE L'ACOMIADAMENT.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

opcionalDocument 1 annexat a la denúncia  

• Fitxer adjuntat:  denúnciabaixllobregat.pdf  
• Resum:  4514e043c52e59fc2ede7197f836dca5 

opcionalDocument 2 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 3 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 4 annexat a la denúncia  

    

opcionalDocument 5 annexat a la denúncia  

    

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5MB.
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Comunicacions i notificacions. Posada a disposició
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.

Si desmarqueu la casella, rebreu les notificacions en paper a l'adreça que heu indicat en aquest formulari.

Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un 
avís SMS.

Adreça de correu electrònic

alex@sindicat.net

Telèfon mòbil

657495807

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions 
electròniques. Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista 
de certificats admesos. 

Recordeu: 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, 
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 

En cas que rebeu la notificació en paper i que accediu a la notificació dipositada en la Seu electrònica, la data de notificació que es 
tindrà en compte serà la que s'hagi produït en primer lloc.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
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Protecció de dades
Informació bàsica de protecció de dades del tractament 'Gestió de l'activitat inspectora de la Inspecció de Treball de 
Catalunya'.  
La Direcció General de la Inspecció de Treball (DGIT) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la responsable del 
tractament d'aquestes dades, amb la finalitat de gestionar l'activitat inspectora que exerceix el personal de la Inspecció de Treball de 
Catalunya. El tractament és necessari per complir tant una obligació legal aplicable al responsable del tractament com una missió 
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Les dades es cediran a 
organismes de la Seguretat Social, a Hisenda pública i Administració Tributària, a òrgans judicials, al Ministeri Fiscal, a altres òrgans 
de l'Administració de l'Estat, a altres òrgans de la comunitat autònoma, a l'autoritat laboral, a forces i cossos de seguretat amb 
competència en la matèria i als legítims interessats, d'acord amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció 
de Treball i Seguretat Social i del Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Podeu 
accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, si escau. Per exercir 
aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la DGIT per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011, Barcelona) o correu 
electrònic (adreçat a  dgitc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació a: 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades. 
  
D'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, i 9.1.f) del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general sobre procediments per a 
la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, el/la 
denunciant no tindrà la consideració d'interessat/ada en aquesta fase d'activitat inspectora prèvia sense perjudici que, en el seu cas, 
tinguin aquesta condició en els termes de l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

          

Accepto les condicions

http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades

