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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Resposta al desconfort tèrmic de les oficines 
de Via Laietana 26 i del carrer Ausiàs Marc 35 

 

 
En resposta a l’escrit de 26 de gener de 2011 presentat pel delegats de prevenció de 
CCOO relatiu a la falta de confort tèrmic a les oficines del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, se’ns diu que a les oficines de Via Laietana 26 coincidint amb els 
dies de més fred, es va produir una avaria en cadena que va deixar el sistema de 
climatització a un 25 per cent de la seva capacitat (aquest fet es va comunicar al personal 
mitjançant nota a la Intranet). 
 
Actualment funcionen tres dels quatre compressors de l’edifici, un que ja funcionava, dos 
reparats i falta el quart. 
 
Per altra banda, a les oficines del carrer Ausiàs Marc 35 el desconfort tèrmic s’atribueix a 
un problema mecànic que feia aturar les màquines. 
 
Aquest problema ja s’ha localitzat i està en vies de solució. 
 
No obstant els delegats de prevenció de CCOO continuem fent incidència en problemes 
que no queden reflectits en aquesta resposta i que ja hem fet constar anteriorment com 
les afectacions a la salut dels treballadors i treballadores produïts pel desconfort tèrmic 
(refredats, contractures, etc.) i del informe per part del metge de vigilància de la salut.  
 
També hem portat el tema al Comitè de Seguretat i Salut, per tal que el Departament faci 
d’una vegada allò que li correspon que és vigilar per la salut dels seus treballadors i 
treballadores.  
 
Per altres problemes que detecteu estem a la vostra disposició. 
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