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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
El dia 8 d’aquest mes ha tingut lloc, al carrer de la Diputació 353, una reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit, on s’han tractat els temes següents: 
 
1. Pel que respecta a l’evolució dels casos de lipoatròfia semicircular (LS) i de les mesures 

preventives que s’han adoptat, cal dir, primerament, que la Unitat de Vigilància de la Salut del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament ha lliurat als delegats un informe 
sobre les visites efectuades en relació amb els possibles casos de LS. En total, s’han confirmat 
15 casos, 6 que poden tenir una lesió incipient i 2 pendents dels resultats. 

 
 Atès que des del mes de juliol fins ara, i d’acord amb la relació d’accidents laborals 

proporcionada per l’Administració, s’han diagnosticat fins a 9 possibles casos més de 
lipoatròfia, CCOO hem demanat com a mesura immediata que es recondueixi el cablejat i 
s’aïlli, per tal d’evitar els casos sistemàtics d’enrampament que pateixen algunes persones. És 
una de les mesures bàsiques que recull el protocol d’actuació envers la LS, i que entenem que 
no es pot dilatar més en la seva aplicació si volem assolir les condicions necessàries que 
permetin eradicar aquest problema de salut a les plantes de SSCC. 

 
 CCOO també hem proposat que s’instal•lin aparells humidificadors, encara que siguin 

externs, si és que les obres realitzades obstaculitzen la seva ubicació al sistema de ventilació 
(la solució més idònia). L’Administració ens ha respost que Infraestructures ha estudiat la 
implantació d’aquests aparells, uns de nous, de prova, per a les zones més afectades. 

 
 La Direcció s’ha compromès a començar a treballar en aquests temes ja a partir d’aquesta 

setmana. 
 
2. CCOO hem preguntat per l’estat de neteja dels diferents edificis que són seu del Servei 

Català de Trànsit, atès el visible estat de desatenció que pateixen oficines com les del STTB. 
En particular, ens hem queixat de les situacions precàries del personal, que han abocat, fins i 
tot, a que determinats dies no n’hi hagués cap empleat/da de neteja. 

 
 L’Administració ens ha informat que ha rebut l’escrit que van presentar els treballadors del 

STTB que pateixen al•lèrgia a la pols. En definitiva, el Departament d’Interior ha modificat a la 
baixa el contracte de neteja, afectant també a SSCC, per la qual cosa es fa necessari estudiar 
quantes són les persones que s’encarreguen de la neteja, quines són les seves comeses, si es 
compleixen o no, i en quin grau, i, si cal, procedir a un repartiment just de persones/hores de 
neteja/edificis. Així mateix, l’Administració, si ho considera convenient, elevarà una queixa al 
Departament d’Interior. 
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3. Quant al Pla d’Autoprotecció de l’edifici-complex de plaça Espanya, s’ha informat els delegats 

de prevenció que s’han efectuat reunions per part dels representants de tots els col•lectius amb 
l’objectiu que les actuacions es facin coordinadament (en concret, la coordinació de la formació 
es portarà a terme per part dels responsables de la DGP). Heu pogut veure que hi ha un 
calendari d’activitats formatives en matèria de situacions d’emergència que comença aquesta 
setmana i finalitza a mitjans de desembre. En aquest sentit, el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals del Departament ens ha sol•licitat als delegats de prevenció la col•laboració 
pedagògica amb la resta dels/de les treballadors/treballadores. Així doncs, us animem que hi 
participeu, comptant amb la nostra assistència, si cal, amb l’objectiu d’assolir la formació 
necessària que preveu l’article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

 
 CCOO hem ressaltat l’existència d’un seguit de deficiències que impedeixen una correcta 

evacuació de l’edifici. L’Administració ens ha comunicat que les estudiaria en el seu moment, 
prèviament a la implantació del Pla d’Autoprotecció.  

 
4. Pel que fa al procediment d’actuació en cas d’accident laboral davant la mútua Egarsat, 

entitat que dóna cobertura als accidents de treball i malalties professionals al personal de règim 
general de la Seguretat Social del Servei Català de Trànsit, segons acord del Govern de 
25/06/2008, CCOO volem recordar que la persona que pateixi un accident de treball l’HA DE 
COMUNICAR SEMPRE a l’empresa, òbviament, sempre que estigui en condicions de fer-ho. 
En cas d’urgència, caldrà fer aquesta comunicació després, al més aviat possible. La mútua no 
atendrà, per tant, al/a la treballador/treballadora que no porti el volant de sol•licitud 
d’assistència lliurat per l’empresa.  

 
 Excepcionalment, si ens trobem davant d’una urgència i no és possible anar a la mútua, 

optarem pel centre mèdic més proper i farem també la comunicació a la mútua tant bo puguem. 
A més a més, si és necessari el desplaçament en taxi, podeu presentar a la mútua la factura 
per tal que us abonin les despeses corresponents.  

 
 Finalment, us deixem les adreces més properes dels centres assistencials d’Egarsat, ja siguin 

propis o concertats: 
- STTB i SSCC: Centre Egarsat, Av. Josep Tarradelles, 20-36, Barcelona 
- SSTG: Centre Suma, Mutua Montañesa Asistencial Girona, Av. Dr. Lluís Pericot, 13-15, Girona 
- STTL: Centre Suma, Maz Asistencial Lleida, Av. Madrid, 23, Lleida 
- STTT: Centre Suma, Maz Asistencial Tarragona, Av. Catalunya, 37, bxs., Tarragona 

 
5. Fora de l’ordre del dia de la reunió, CCOO hem instat que es revisin les finestres de la 

segona planta de SSCC, de la part que es va reformar a partir de les vivendes que n’hi havia, 
perquè les sensacions tèrmiques son de disconfort, en no tenir l’aïllament necessari contra el 
fred i la calor externs.  

 
 
 

CCOO us continuarem informant!! 


