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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 06.05.2015

 
 

1. En relació amb les notícies aparegudes aquests dies als mitjans de comunicació 
relatives a la possible realització d’atemptats dirigits a diferents comissaries, i en 
concret a l’edifici ubicat a Plaça Espanya, 1, sol·licitem que es realitzin les 
mesures oportunes de prevenció per a la seguretat del personal que treballa al 
Servei Territorial de Trànsit de Barcelona i s’informi als delegats de prevenció i 
personal que hi treballa de les mesures portades a terme fins a la data i 
possibles mesures futures, si fos necessari. 
 
Els/les delegats/es de prevenció hem traslladat la preocupació de les persones que 
treballen a l’edifici de Plaça Espanya davant aquesta situació i hem fet propostes 
de prevenció com revisar codis de seguretat d’accés, tancament dels lavabos 
públics i que només es pugui accedir demanant la clau i ens han informat que, 
efectivament, aquestes mesures s’estan portant a terme, però volem proposar a 
aquest Comité, si fos possible, les mesures següents: 
 
a) Possibilitat de contractació d’un nou vigilant a l’edifici que pugui substituir a 

l’actual vigilant quan hagi d’absentar-se del seu lloc de treball per diferents 
motius (per exemple, per tal d’acompanyar el personal de les empreses 
externes dins l’edifici) mentre duri aquesta situació de risc. 

 
b) Sol·licitem que es posi en funcionament l’arc de seguretat que hi ha 

actualment al vestíbul d’entrada a l’edifici de Plaça Espanya per controlar els 
objectes que entren les persones que tenen accés a l’edifici; concretament 
accedeixen a les plantes 2a i 3a, als taulells d’atenció al públic, tal i com s’està 
fent en altres dependències de la Generalitat. 

 
 

En relació al punt 1) sobre mesures de seguretat del personal que treballa a Plaça 
Espanya se’ns informa als delegats de prevenció que des de la DGP estan 
redactant un protocol de seguretat als edificis policials i que inclou una sèrie de 
recomanacions de caràcter voluntari i que quan estigui aprovat en breu s’informarà 
al personal. 
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En tot cas ja s’estan portant a terme actuacions policials de vigilància d’aquests 
edificis i es demana tranquil·litat en relació a l’estat d’alerta Jihaidista. 
 
Sobre les propostes de prevenció al nostre edifici demanades pels sindicats se’ns 
confirma que es prendran algunes mesures concretes: 
 Canvi de codi d’accés a l’entrada i en les diferents plantes de l’edifici 
 Control d’entrada de personal d’empreses externes a través d’un llibre de 

registre de visites 
 Accés als lavabos públics amb clau 
 En relació a la possibilitat de contractació d’un nou vigilant se’ns informa que no 

és necessari si ja es porta un llibre de registre de visites 
 En relació  a la posada en funcionament de l’arc de seguretat comprovaran si és 

necessari i ens informaran 
 

2. En relació al punt 2 de l’acta de la sessió del CSSL de 29/01/15 en la que se’ns va 
informar sobre les actuacions fetes en la primera fase d’instal·lació d’humidificadors 
externs i resultats dels primers mesuraments, sol·licitem informació sobre l’estat 
actual de les actuacions corresponents a la segona fase, humidificadors 
interns, si hi ha algun canvi i si ja està  previst el calendari d’obres per a la 
instal·lació d’aquests humidificadors interns i possible afectació als/a les 
treballadors/es (en l’anterior reunió es va informar únicament que estava prevista 
pels propers mesos). 

 
Actualment el projecte es troba encarregat i probablement s’executarà 
després de l’estiu, durant las tardes, amb l’objectiu de no afectar al personal 
que hi treballa. 
 
 

3. Sol·licitem informació de la situació actual dels plans i equips d’emergència i 
possibilitat d’efectuar un nou simulacre per casos d’emergència davant aquesta 
nova situació de risc, així com la comprovació del bon funcionament de les 
alarmes a les diferents plantes del Servei Territorial de Barcelona.  

 
El 20/05/15 s’ha realitzat el simulacre i es revisaran les incidències trobades 
com el volum de l’alarma, que no funcionin ascensors en cas d’evacuació, el 
bon funcionament de les cortines tallafoc, revisió de portes que no tanquen 
bé o evitar tenir obstacles als llocs de pas. 
 
En total s’ha trigat 18 minuts per evacuar al personal de l’edifici de Plaça 
Espanya i anar al punt de trobada, tot i que en la planta 5a els van haver 
d’avisar per telèfon perquè no ha sonat l’alarma.  
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