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Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
 

 
El dia 23 de maig es va reunir, al Palauet del Departament d’Interior, el Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit. 
 
Atès la petició de mesures correctores que va presentar CCOO en relació amb les 
deficiències de renovació de l’aire, acumulació d’electrostàtica i paràmetres baixos 
d’humitat relativa de la 1a planta de SSCC, i amb el suport de la resta de sindicats, la 
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, ens va lliurar un informe 
tècnic on es proposa: 
 

1. Millorar la qualitat de l’aire, sigui per climatització, finestres practicables o d’altres 
sistemes. 

2. Dissipar les càrregues electrostàtiques. 
3. Augmentar la HR mitjançant humidificadors o d’altres sistemes. 
4. Utilitzar regletes per al cablejat. 

 
CCOO va preguntar si aquestes mesures proposades al responsable d’Infraestructures 
del Departament podien ser cumulatives i se’ns va dir que sí. En breu termini us 
informarem de les notícies que ens arribin.  
 
A continuació, a petició de CCOO, i per consens unànime, es va arribar al compromís 
mutu de delegats/des de prevenció i de representants per l’Administració del SCT, que 
aquesta comuniqui, amb la màxima immediatesa possible, qualsevol incidència que pugui 
afectar la salut dels treballadors, i que els delegats/des de prevenció utilitzin també els 
mitjans formals necessaris per posar en coneixement de l’empresa els escrits que us 
puguin adreçar a d’altres unitats del Departament. 
 
Igualment, a proposta en l’ordre del dia de CCOO, es va arribar a un acord, per tal que, a 
l’empara de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, es realitzin reunions 
conjuntes dels Comitès de Seguretat i Salut d’Interior i del SCT en allò que afecti aspectes 
estructurals d’edificis o instal·lacions compartits per organismes diferents. 
 

.../... 
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CCOO també va demanar quina era la composició dels equips d’emergència de Serveis 
Territorials i Centrals. Se’ns va lliurar el llistat dels que n’hi ha a SSCC. També va 
sol·licitar CCOO formació per a tothom, i en particular, per a aquests equips. La 
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral ens va informar que tothom 
rebria una hora de formació i els equips d’emergència, dues hores. CCOO va proposar 
formació combinada (és a dir, que EAEs, EPIs i EPAs rebessin formació teòrica i pràctica 
tant d’extinció d’incendis i evacuació d’edificis com de primers auxilis. Se’n va dir que, de 
moment, formació pràctica,. 
 
En relació amb l’apartat anterior, CCOO va demanar els Plans d’autoprotecció amb els 
seus corresponents manuals, per a tots els centres del SCT. Tot i que hi havia una petició 
d’informació sobre l’activitat preventiva realitzada i la prevista per a aquest any, la 
Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral ens va comunicar que no la 
portaven per a aquesta reunió. Sí es van comprometre, junt amb l’Administració, a revisar 
les avaluacions de riscos i a fer-ne aquelles que estan pendents (cas del STT de Girona). 
 
CCOO va requerir disposar d’un desfibril·lador a SSCC i al STTB. Se’ns va informar que 
n’hi ha un a la consulta mèdica de SSCC d’Interior, i pel que fa a plaça Espanya, que, tot i 
que Interior tenia previst seguir un programa per a la seva instal·lació en diversos centres, 
no n’hi havia pressupost a data d’avui. Entenem que s’hauria de disposar d’un 
desfibril·lador, com a mínim compartit entre SCT i CME, per l’especial sensibilitat del 
públic que s’atén i per l’ocupació màxima dels edificis. 
 
Per finalitzar, d’altres reclamacions, com les de la neteja deficient o el despreniment dels 
filtres solars de les finestres de pl. Espanya, o l’escassa il·luminació dels llocs de treball 
del STTG es va considerar que s’havien de reconduir a les entitats corresponents. 
 
Gràcies a tots i totes per fer-nos avançar, amb les vostres idees, en matèria de prevenció 
de riscos. 
 
 
Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu adreçar-vos a nosaltres.  
 
 
María Natividad Iglesias Rodés  
Delegada de prevenció SCT – CCOO  
 
Rubén Alejos Paricio 
Assistent com a assessor 


