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REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
El dia 12 d’aquest mes ha tingut lloc, al carrer de la Diputació, 353, una reunió del Comitè 
de Seguretat i Salut Laborals del Servei Català de Trànsit, on s’han tractat els temes 
següents: 
 
 
1. Pel que respecta a l’evolució dels casos de lipoatròfia semicircular i de les mesures 

preventives que s’hi han adoptat, cal dir, primerament, que el dia 20 de desembre de 
2012 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut, en aquest cas, del Departament 
d’Interior, on es va resumir el seguiment de les mesures preventives que s’havien 
adoptat fins aleshores.  

  
 En aquella reunió, CCOO ja vam exposar la lentitud a adoptar algunes de les mesures, 

mentre que l’administració defensava la seva aplicació progressiva.  
  
 En tot cas, a data d’avui es continuen realitzant mesures de la humitat relativa i neteja 

amb detergent antiestàtic dels terres, a més de les revisions mèdiques corresponents, 
tot i que en només un cas ha remès la lesió, cosa força congruent si pensem que el 
problema ve d’1 any enrere, aproximadament, i el temps mínim de restabliment 
observat en els estudis de la lipoatròfia és, més o menys, de 6 mesos. 

  
 CCOO també recolzem la idea que, molt probablement, la causa de la lipoatròfia sigui 

la baixa humitat relativa de les dues plantes de SSCC de Trànsit, i que convindria 
instal·lar humidificadors amb filtres antibacterians, que ja s’utilitzen en alguns hospitals 
com el Clínic de Barcelona, en sales d’escassa ventilació, i que, a més, eviten d’altres 
patologies, com la sequedat ocular, que tenen la mateixa causa.    

 
 
2. Quant a l’estat de neteja dels diferents edificis que són seu del Servei Català de 

Trànsit, és tema recurrent; l’administració s’empara en una renegociació de contractes 
a la baixa i a problemes de reducció de jornada i de suspensió de contractes de treball 
dels treballadors de l’empresa de neteja de plaça Espanya, en particular. 
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3. Quant al Simulacre d’evacuació de l’edifici-complex de plaça Espanya, CCOO hem 
comunicat en la reunió que lamentem que els/les delegats/delegades de personal hagin 
quedat fora tant en el procés previ d’estudi de com s’havia d’efectuar, com en les 
conclusions posteriors a la seva realització, no només amb caràcter informador, sinó 
també participatiu. 

  
 No obstant això, CCOO ens vam posar en contacte, per escrit, amb el Servei de 

Prevenció del Departament d’Interior, destacant els principals defectes observats en el 
simulacre: lentitud a l’hora d’evacuar, manca de funcionament de les alarmes en alguna 
de les plantes (5a, 6a i 7a), baix nivell acústic de les alarmes en d’altres plantes per tal 
d’arribar als/a les usuaris/usuàries puntuals dels lavabos, mal funcionament de les 
cortines de les plantes 2a i 4a, la prova es va efectuar sense públic (perquè així ho van 
comunicar amb caràcter previ) i alguns ordinadors no funcionaven, un cop retornava el 
personal als seus llocs de treball. 

 
 
4. Pel que fa als problemes de corrent de la planta 4 de l’edifici de plaça Espanya, les 

persones que puguin sentir-se molestes poden sol·licitar el canvi de lloc de treball físic 
temporal, tenint present que el Servei de Prevenció del Departament comprovarà si 
l’electrostàtica supera els límits establerts normativament, i adoptarà les mesures que 
calgui. 

 
 
5. També s’han analitzat determinades problemàtiques de la 2a planta del STTB. CCOO 

entenem que les fotocopiadores no cal canviar-les de lloc, que posar-les a nivell de 
terra és contraproduent amb les postures que s’han d’adoptar per recollir els papers; 
igualment, si hi ha cap finestreta desocupada, basta amb senyalitzar-la 
convenientment. De totes maneres, acceptem, com sempre, els vostres suggeriments 
en aquest sentit, i els traslladarem als òrgans competents. 

 
 
 

CCOO us continuem informant!! 


