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 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT DEL 29.01.2015 

 
 

TEMES TRACTATS 

 
Situació lipoatròfia Serveis Centrals, seguiment, resultat de la instal·lació dels humidificadors 
externs.  
 
Previsió d’obres per a la instal·lació d’humidificadors interns, calendari i possible afectació als/a les 
treballadors/es.  
 
S’informa al Comitè que no hi ha més casos nous de lipoatròfia i una remissió. Sis han millorat, tot i que 
alguns encara continuen sense remissió. Per tant es pot afirmar que ens trobem davant una millora lenta. 
Bon funcionament dels humidificadors externs, el nivell d’humitat és el correcte. S’instal·laran humidificadors 
interns en els propers mesos, probablement a les tardes, per no afectar al personal que hi està treballant. 
 
 
Previsió de realització d’avaluació de riscos laborals específics (de tots els llocs de treball) a tots els 
serveis territorials del SCT. Situació actual a Serveis Centrals, en relació amb la necessitat de llums 
supletoris a les taules on hi ha poca llum i col·locació correcta del cablejat dels ordinadors. 
 
L’avaluació de riscos portada a terme a SC és positiva. Es col·locaran llums supletoris per al personal que 
ho demani i revisen que el cablejat del ordinadors estiguin col·locats correctament. 
 
 
Neteja de l’edifici del Servei Territorial de Barcelona 
 
Tot i que ha millorat, seria convenient que el taulell d’atenció al públic de la 2a planta i les taules que es fan 
servir per a l’atenció al públic es netegin diàriament. 
 
En relació al contracte de neteja, ens informen de personal que la intenció és mantenir les hores de neteja 
actualment contractades. Es va eliminar la utilització de detergent antiestàtic perquè es va detectar alguna 
al·lèrgia. Es consultarà al contracte si la neteja dels vidres interns es troba inclosa. 
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Plans d’Emergència i Evacuació. 
 
Atès que hi ha hagut molts canvis d’ubicació a les plantes del personal del Servei Territorial de Trànsit de 
Barcelona, es revisaran els plans d’emergència, les persones responsables de cada planta i es valorarà si 
cal fer un nou simulacre a l’edifici atesos els canvis esmentats de personal.  
 
 
Informació sobre els canvis d’ubicació de taules a la 3a planta del STT Barcelona.  
 
Cal tenir en compte que en aquesta planta es necessita un lloc per a l’arxiu del material (p.e etilòmetres). 
Les obres s’implementaran aviat, abans de l’estiu, intentant que no afecti el personal que hi treballa. La 
duració d’execució d’aquesta obra és d’un mes i mig aproximadament. 
 
 
Sol·licitud de personal i material sanitari al complex de Plaça Espanya, d’acord amb la previsió del 
Decret 82/2010. 
 
La sol·licitud de personal sanitari no és possible perquè es requereix un mínim de 500 treballadors. En tot 
cas disposem del material sanitari que es troba a les farmacioles de cada planta. D’acord amb la normativa, 
la idea és la implantació d’àrees bàsiques de salut 
 
 
Soroll intens i continu del motor de la màquina de ventilació a la primera planta de SSCC 
 
Es troba ubicada a la cantonada dreta, oposada a la façana, de la sala diàfana del SAORH. Ens informen 
que el personal del SAORH actualment no ha manifestat malestar per aquest aspecte, però en tot cas ho 
comprovaran. 
 
 
Sensació de disconfort tèrmic per manca d’aïllament de les finestres de la zona on s’ubica la Secció 
de Personal. 
 
Feta la consulta corresponent per l’aïllament de les finestres, aquest no és possible. Es van col•locar 
radiadors per a l’hivern i es dona la possibilitat al personal afectat d’un possible canvi de lloc de treball si ho 
demana. 
 
 
Canvi de material de la superfície d’entrada al vestíbul de l’edifici de plaça Espanya per un altre 
d’antilliscant i que no formi basses quan plou. 
 
Es comprovarà si es tracta d’una competència de l’Ajuntament o del Servei Català de Trànsit i s’iniciaran les 
actuacions oportunes.  
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