
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Barcelona, 10 de gener de 2021  
 
 

Sr. Joan Domenec Abad Esteve   
SECR. DE RELACIONS AMB L’ADMÓN. DE JUSTÍCIA 

C/Foc, 57, 08038-Barcelona  
 
 
ASSUMPTE: Afectació del temporal “Filomena” a la prestació del servei 
d’Administració de Justícia. 

 

ACCIÓ SINDICAL INDEPENDENT DE JUSTÍCIA EXPOSA: 

 

Que avui dia 10 de gener de 2021 el Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia ha 
comunicat que “Els dies 11 i 12 de gener de 2021, el personal al servei de l’Administració de Justícia que a 
conseqüència de les afectacions produïdes pel temporal "Filomena" no pugui desplaçar-se al seu centre de 
treball, quedarà exempt d'acudir-hi presencialment i ho haurà de comunicar al responsable funcional de 
l’oficina o servei. El personal que disposi dels mitjans per prestar el servei en la modalitat de teletreball farà 
la jornada a través d'aquesta modalitat. De no disposar d'aquests mitjans, haurà de recuperar les hores no 
treballades per aquesta circumstància com a màxim fins al 31 de març de 2021. En cas que sigui necessari 
per a la cobertura del servei, s'hauran d'activar els torns de substitució corresponents.” 
 
Que no tots els/les treballadors/es poden prestar serveis en la modalitat de teletreball. 

 
Que en aquests moments a Catalunya es troben algunes carreteres tancades, línies de tren que no 

circulen i tot això a Tarragona, Lleida i en algun punt de Barcelona. 

 

Que aquest temporal són causes alienes al treballador, una situació excepcional que ha causat un 

temporal que estava previst pels serveis meteorològics i del qual no s'han previngut amb antelació 

per les autoritats. 

 

SOL·LICITA: 

Que aquesta excepcionalitat no recaigui sobre el/la treballador/a que no pugui acudir al seu lloc 

de treball fent-li recuperar les hores no treballades i molt menys que la causa d'aquesta 



recuperació sigui perquè no poden teletreballar atès que ni la primera opció ni la segona estan de 

la seva mà. 

Que es tingui per presentat aquest escrit dintre del termini i en la forma escaient i s'informi 

aquesta organització sindical de l'acord adoptat respecte a la present sol·licitud. 

 

Esperant la seva immediata contestació, rebi una cordial salutació. 

 

A Barcelona a 10 de gener 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ana María Pedroche Pérez / Laura Pérez Grande 
Delegades Sindicals Provincials de Barcelona i Coordinadores de Catalunya 
A efectes de notificacions:  catalunya.asij.adm.justicia@gencat.cat 
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