Lletrat/da:

AAAAAA

Col·legiat/da nº:

aaaaaa

Col·legi:

ICAB

AL JUTJAT SOCIAL de SABADELL
XXXXXX (amb DNI XXXXXX), YYYYYY (amb DNI YYYYYY) i ZZZZZZ
(amb DNI ZZZZZZ)
majors d’edat, tots tres DELEGATS DE
PREVENCIÓ DEL SINCROTRÓ ALBA, amb domicili a efectes de
notificació a ASSESSORIA JURÍDICA COL·LECTIU RONDA, Ronda de
Sant Pere 56, Principal, 08010 BARCELONA.
E X P O S EN
Que formulen demanda en reclamació de PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS, contra:
–
CELLS–ALBA (SINCROTRÓ ALBA), amb domicili
a Carretera BP 1413, de Cerdanyola del Vallès a Sant
Cugat del Vallès, Km. 3,3. 08290 Cerdanyola del Vallès,
Barcelona.
El CELLS–ALBA (SINCROTRÓ ALBA) va ser creat per
resolució de la Secretaría de Estado de Política Científica y
Tecnológica por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y la Generalidad de Cataluña de 20/3/2003,
creant el Consorci per a la construcció, equipament i
explotació del Laboratori de Llum Sincrotró on
actualment participen a parts iguals el Ministeri d'Economia
i Competitivitat i el Departament d'Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.
En base als següents FETS:
PRIMER.- Com a fonament anterior a l'anàlisi de la demanda, aquesta
part ha de destacar que AQUEST JUTJAT SOCIAL ÉS COMPETENT
EN LA MATÈRIA que ens ocupa, la demanda en matèria de
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, d’acord amb l’article 2,e) de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que
literalment determina:
“Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social
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(...) e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto
frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o
convencionalmente”

La matèria objecte del present litigi és precisament el dret dels
Delegats de Prevenció a ser consultats sobre les mesures de
prevenció del risc radiològic abans de la seva execució i de poder
acompanyar els Inspectors del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) en les visites d'inspecció a les instal·lacions de CELLS–
ALBA.
La protecció dels treballadors contra les radiacions ionitzants inclou
qüestions tan importants i sensibles com la classificació del personal
exposat professionalment a radiacions i la vigilància de la seva salut, la
classificació de les zones de treball i les seves normes d'accés en funció
dels nivells de radiació, els procediments de protecció de dones
embarassades (treballadores o visitants), la investigació dels accidents
radiològics, i tots els procediments de treball per a les activitats amb risc
radiològic.
SEGON.- La primera petició formal dels Delegats de Prevenció consta a
l'Acta de la Reunió del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) del 17/3/2011:
•

•

•

•

els Delegats de Prevenció van presentar queixa per
incompliment reiterat del deure de consulta per part de la
Direcció de CELLS citant, entre d'altres exemples, algunes
mesures de prevenció del risc radiològic adoptades sense
haver consultat els Delegats de Prevenció.
els Delegats de Prevenció van sol·licitar acompanyar als
inspectors del CSN en les visites que es realitzin a la
instal·lació ALBA, conjuntament amb els representants de
l'empresa.
el President del CSS (representant de l'empresa) afirma que
el consorci no te l'obligació de consultar als Delegats de
Prevenció els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos
radiològics i que no es compromet a fer-ho de forma
sistemàtica.
el President del CSS afirma que no té potestat per decidir
sobre la sol·licitud dels Delegats de Prevenció d'acompanyar
els inspectors del CSN i que han de dirigir la petició al titular
de la instal·lació radioactiva i Director de CELLS.

TERCER.- En data 22/12/2011, els tres Delegats de Prevenció de
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CELLS van presentar per escrit (núm. registre 453/11) la sol·licitud
d'acompanyar els inspectors del CSN durant les visites a ALBA dirigida
al Director de CELLS.
En data 19/1/2012, el Director de CELLS va denegar la sol·licitud dels
Delegats de Prevenció, comunicant-los per escrit que:
“En las inspecciones del CSN la dirección de CELLS,
verificado el carácter potestativo de que los Delegados de
Prevención acompañen al inspector en su visita, opta por
mantener una interlocución única a cargo del SPR del
CELLS”
QUART.- En data 10/7/2012 els Delegats de Prevenció presenten
denúncia (núm. registre 0278E/20355/2012) a la Inspecció de Treball i la
Seguretat Social (ITSS) demanant que es requereixi l'empresa a
consultar-los sobre les mesures de prevenció dels riscos radiològics i a
permetre la seva participació en les visites d'inspecció del CSN a les
instal·lacions de CELLS.
CINQUÈ.- En data 17/12/2012 s'emet l'Informe d'Inspecció
corresponent a l'expedient núm. 8/0032274/12 (registre de sortida núm.
8/0052548/12), en el qual es REALITZA EL SEGÜENT REQUERIMENT
A L'EMPRESA:
“Se requiere a la empresa para adoptar las siguientes
medidas:
Primera.- Siempre que no se trate de situaciones de
emergencia o urgencia que requieran la adopción
inmediata de medidas correctoras de riesgo para los
trabajadores, los delegados de prevención deben ser
consultados previamente a la adopción de dichas medidas,
incluso en el caso de tratarse de riesgo radiológico.
Segunda.- En el caso de las Inspecciones del personal
facultativo del Ministerio de Industria, si se ha producido
una petición de los delegados de prevención para
acompañarlos en las visitas de inspección, la empresa lo
pondrá en conocimiento de dicho personal, haciéndoles
saber las acreditaciones técnicas de los delegados de
prevención, a los efectos de que determinen la
conveniencia o no de dicho acompañamiento.”
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SISÈ.- Després de la recepció d'aquest informe, la Direcció de CELLS
informa els Delegats de Prevenció de la realització de consultes a
responsables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) sobre el contingut de
l'Informe d'Inspecció i els requeriments realitzats per l'Inspector de
Treball i la Seguretat Social.
SETÈ.- Tot i que cap dels organismes consultats per CELLS es
manifesta sobre el deure de consulta prèvia de l'empresari en matèria
de protecció radiològica ni sobre la facultat dels Delegats de Prevenció
d'acompanyar els inspectors del CSN, el 26/3/2013 la Direcció de
CELLS comunica formalment als Delegats de Prevenció que NO
ACATA EL REQUERIMENT DE L'INSPECTOR DE TREBALL I LA
SEGURETAT SOCIAL, afirmant textualment:
(...)
–
La Dirección de CELLS no tiene la obligación
legal de hacer ninguna consulta previa a los
Delegados de Prevención en materia de seguridad y
protección radiológica.
(...)
–
La Dirección de CELLS no tiene obligación legal
en permitir la presencia de los DP en las inspecciones
del CSN.
(...)
–
A pesar de no tener obligacion legal, la Dirección de
CELLS comunicará al inspector del CSN, en caso de su
existencia, la solicitud de los DP de acompañarle en las
visitas de inspección anual a ALBA, tras su valoración.
La solicitud formal incluirá el motivo de la misma y las
acreditaciones de los miembros DP que quieran estar
presentes durante la inspección. El inspector del CSN
tendrá la potestad de aceptar o denegar el requerimiento.
(...)
VUITÈ.- A més de la declaració formal del punt anterior, a la pràctica la
Direcció de CELLS continua sense consultar-nos sobre mesures de
protecció radiològica ni facilitar-nos informació suficient, tot i haver-ho
sol·licitat en diverses ocasions.
Un exemple recent, el trobem en un incident en el que es va operar la
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instal·lació radioactiva amb un element de blindatge radiològic retirat per
error. El succés va tenir lloc el passat mes de setembre-octubre de 2012
i no hem tingut accés a l'informe d'investigació fins el passat 24/4/2013,
després d'haver-lo sol·licitat reiteradament i quan ja s'havien decidit les
modificacions del procediment que va donar lloc a l'accident.
NOVÈ.- En una reunió celebrada el 22/4/2013, la Directora de CELLS i
el Cap del Servei de Protecció Radiològica comuniquen als tres
Delegats de Prevenció de CELLS que han traslladat als inspectors del
CSN la seva petició d'estar presents durant la propera visita d'inspecció
a la instal·lació i que els inspectors no s'hi han oposat. De totes formes,
puntualitzen que només s'autoritza la presència, deixant clar que els
Delegats de Prevenció no poden fer observacions ni participar
activament durant la Inspecció. Buidant així de contingut efectiu la
funció dels Delegats de Prevenció durant les visites d'inspecció.
DESÈ.- Entenem que tant la denegació de la sol·licitud dels Delegats de
Prevenció de ser consultats, prèviament a la seva execució, sobre les
decisions a què es refereix l'art. 33 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals (LPRL) en matèria de riscos radiològics, com la
desnaturalització del dret d'acompanyar els Inspectors del CSN en les
seves visites a l'empresa, no estan justificades ni s'ajusten a dret, ja
que:
–
La regulació especifica en matèria
prevenció del risc radiològic estableix
compliment íntegre de la LPRL.

de
el

Així és, la Disposició Addicional Primera del
Reglament de Protecció Sanitària contra les
Radiacions Ionitzants (RD 783/2001) diu literalment:
Disposición adicional primera. Prevención de riesgos
laborales.
En materia de protección de los trabajadores, serán
de aplicación las normas contenidas en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, sin perjuicio de las disposiciones
más específicas contenidas en el presente
Reglamento.
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–
L'empresari està obligat a consultar els Delegats
de Prevenció sobre totes les qüestions que afectin a la
seguretat i la salut en el treball, segons determinen
literalment els arts. 18, 33 i 36 de la LPRL:
Artículo 18: Información, consulta y participación de los
trabajadores.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y
permitir su participación, en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo
V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas
al empresario, así como a los órganos de participación y
presentación previstos en el capítulo V de esta Ley,
dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 33. Consulta de los trabajadores.
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con
la debida antelación, la adopción de las decisiones
relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo
en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores,
derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las
condiciones de trabajo y el impacto de los
factores ambientales en el trabajo.
b) La organización y desarrollo de las actividades
de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la
designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevención externo.
(…)
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores.
2.
En las empresas que cuenten con representantes
de los trabajadores, las consultas a que se refiere el
apartado anterior se llevarán a cabo con dichos
representantes.
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Artículo 36. Competencias
Delegados de Prevención.

y

facultades

de

los

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la
mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los
trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con
carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la
presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre
el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.

–
Els Delegats de Prevenció estan facultats per
acompanyar els tècnics i inspectors en les visites al
centre de treball per a formular les observacions
que creguin oportunes, segons determina l'article
36,2,a) de la la LPRL:
Artículo 36: Competencias
Delegados de Prevención

y

facultades

de

los

2.
En el ejercicio de las competencias atribuidas a
los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados
para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como, en los términos previstos en el
artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de
trabajo para comprobar el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales,
pudiendo formular ante ellos las observaciones
que estimen oportunas.

ONZÈ.- L'actuació empresarial no només no s'ajusta a dret, sinó que
atempta contra una política real de prevenció de riscos a l'empresa en
matèria d'exposició a riscos radiològics, mantenint al marge als Delegats
de Prevenció en una matèria tan sensible. Això genera desconfiança en
la plantilla, que veu amb preocupació les actuacions empresarials.
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DOTZÈ.- Per tant, l'objecte de l'actual procediment és que, en
compliment de les competències i facultats que els confereix la llei, es
garanteixi la consulta prèvia als Delegats de Prevenció sobre les
decisions a què es refereix l'art. 33 LPRL en matèria de riscos
radiològics, així com que es garanteixi que els Delegats de Prevenció de
l'empresa demandada puguin acompanyar els Inspectors del CSN en
les condicions que preveu l'art 36.2 a) de la LPRL, condemnant a
l'empresa demandada a passar i estar per aquesta sol·licitud.
TRETZÈ.- En el present cas, és evident la concurrència d'un dany moral
als Delegats de Prevenció i una obstrucció injustificada a la seva
actuació, atès que s'evidencia de forma diàfana i indiscutible una
actuació negligent de l'empresa, que ni tan sols compleix els
requeriments de la Inspecció de Treball en una matèria tan sensible com
la prevenció de riscos.
Respecte a la quantificació de la citada indemnització, aquesta part
postula una quantia de 9.000 €, d'acord amb els paràmetres orientatius
que sorgeixen de l'article 12 del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Infraccions i
Sancions de l'Ordre Social, que determina com a falta greu:
“11. El incumplimiento de los derechos de información,
consulta y participación de los trabajadores reconocidos en
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.”

Per l’exposat,
SOL·LICITO, que es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del
seu contingut es dicti sentència mitjançant la qual
Es condemni a l'empresa demandada CELLS – ALBA
(SINCROTRÓ ALBA) a consultar als Delegats de Prevenció prèviament
a l'execució de les mesures de protecció dels treballadors contra les
radiacions ionitzants, condemnant a l'empresa demandada a passar i
estar per aquesta sol·licitud.
–
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–
Es condemni a l'empresa demandada CELLS – ALBA
(SINCROTRÓ ALBA) a permetre que els Delegats de Prevenció de
l'empresa demandada puguin acompanyar als Inspectors del CSN en
totes les visites que es portin a terme a l'empresa podent formular les
observacions que estimin oportunes, condemnant a l'empresa
demandada a passar i estar per aquesta sol·licitud.
–
Es condemni a l'empresa demandada CELLS – ALBA
(SINCROTRÓ ALBA) a abonar als Delegats de Prevenció de l'empresa
demandada la quantitat de 9.000 € en concepte de danys i perjudicis.
Barcelona, 25 de juny de 2013.

Signen:

XXXXXX

YYYYYY

ZZZZZZ

ACCEPTACIÓ DESIGNA

ADVOCAT
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