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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 23.07.2015  

 
1.  Situació de la lipoatròfia. Informació sobre un  possible nou cas, situació actual, amb les 
remissions i millores que s’han produït. 
 
CCOO demanem que es concreti, en primer lloc, si l’accident laboral sense baixa del dia 29 d’abril de 2015, 
que podia venir motivat per una possible lipoatròfia incipient, tenia raó de ser en aquesta patologia o no. La 
Subdirecció General de Riscos Laborals del Departament d’Interior ens va negar l’existència d’un nou cas 
de lipoatròfia als serveis centrals de l’SCT.  
 
D’altra banda, en l’actualitat, després que la patologia hagi remès en 4 persones i que una de les afectades 
hagi marxat, es quantifiquen en 15 els casos de lipoatròfia a serveis centrals, distribuïts entre la primera i la 
segona planta de l’edifici de Diputació. D’aquests 15 casos, 11 es mantenen estables, 3 persones han 
millorat en relació amb l’última revisió mèdica, i 1 ha experimentat un empitjorament parcial, atès que una 
lesió de les que patia ha millorat, però l’altra ha anat a pitjor. Aquest retrocés s’ha confirmat recentment, 
mitjançant l’ecografia corresponent, en les visites mèdiques de seguiment dels casos de lipoatròfia que 
s’han efectuat els mesos de juny i juliol. 
 
CCOO preguntem si hi ha una localització geogràfica dels casos de lipoatròfia, tant pel que respecta als 
casos estables com a aquells que han experimentat recuperació total o millora. La Subdirecció General de 
Riscos Laborals del Departament comenta que han tractat d’esbrinar si hi ha concentració, però els casos 
detectats estan dispersos i no ajuda el fet que en la malaltia influeixi decisivament la genètica de cada 
persona; en particular, el percentatge de teixit adipós. Així mateix, des de CCOO ens interessem en saber si 
el primer cas detectat (el mes de març de 2012) de lipoatròfia continua dins la relació de persones afectades 
a dia d’avui o no. L’Administració ens informa que sí, tot i que amb una millora important. CCOO insistim que 
aquest tema s’ha de resoldre ja, cosa en què coincideix l’Administració, i que en l’assoliment d’aquest 
objectiu serà bàsic l’endegament de la segona fase de les obres a les plantes 1 i 2 de Trànsit, per a instal·lar 
un nou sistema d’humidificació intern, que complementarà la col·locació dels fan coils com a sistema extern 
de ventilació. Està previst que l’inici de les obres es produeixi l’1 de setembre d’enguany; el contracte 
formalitzat amb l’empresa de reformes preveu un termini d’execució de 2 mesos.  
 
CCOO insistim que durant aquestes obres l’Administració ha de complir amb l’obligació legal de coordinar 
les diferents activitats empresarials en el centre de treball, procurant la programació i la planificació de les 
tasques amb el control dels riscos derivats de la concurrència d’aquelles activitats i de les diverses 
empreses a les obres; així com del compliment del principis generals de l’acció preventiva que recull el Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en matèria de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. Entre aquests principis, destaquem el manteniment de l’ordre i de la neteja durant la realització 
de les obres; la determinació de l’accés a les zones de treball i l’ús de determinades vies per a la circulació; 
la delimitació i l’acondicionament de zones per dipositar els materials; l’emmagatzematge i l’eliminació de 
residus; així com les interaccions o incompatibilitats amb altres activitats en el lloc de l’obra.  En aquest 
sentit, l’Administració ens comunica que les obres no dificultaran la feina diària del personal. 
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2. Protocol de mesures d’autoprotecció personal on s’estableixen recomanacions dirigides al 
personal administratiu, tècnic i laboral, per a la prevenció de possibles atemptats. 
 
CCOO vam exigir que el protocol que s’aplicava al personal operatiu (agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra) per a la prevenció de possibles atemptats terroristes, arran de l’amenaça jihaidista consolidada 
a nivell europeu i espanyol a partir de començaments d’any, s’estengués també al personal d’administració 
que conviu amb els agents sota el sostre de dependències policials o complexos d’edificis, com el cas del 
de plaça Espanya, on, a més de Mossos, el personal del STT de Barcelona comparteix edifici amb el Cos 
Nacional de Policia.  
 
A la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior, el 9 de juliol, hi va 
comparèixer l’inspector Saumell, sotscap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana, que va explicar amb 
cert detall les mesures d’autoprotecció del personal, a aplicar en dos àmbits ben diferenciats: el privat i el 
professional. La Direcció General de Policia assumí el compromís de fer arribar un document explicatiu als/a 
les delegats/delegades de prevenció del Departament d’Interior, però amb l’obligació recíproca que no el 
difonguéssim. I, a partir d’aquest document, efectuar una sèrie de xerrades de caire informatiu per al 
personal d’administració, tècnic i laboral indicat al paràgraf anterior, entre el qual, conforme hem dit, també 
l’adscrit al servei territorial de Barcelona de l’SCT. 
 
CCOO demanem que es faci difusió per escrit de les recomanacions que s’aconsellaran de seguir al 
personal per a la seva seguretat pròpia, i, més concretament, que aquest accés es produeixi a través de la 
Intranet, mentre que l’Administració no ho té clar, en considerar que, com a document elaborat per la 
Direcció General de la Policia, en qualsevol cas, hauria d’estar penjat a la seva Intranet. Com a solució 
intermèdia s’arriba a l’acord que, un cop finalitzades les xerrades, el personal pugui veure les 
recomanacions penjades a la Intranet de l’SCT. 
 
Atès que, a més, hi ha molta gent de vacances, les xerrades es repetiran al mes de setembre. Ara es faran 
durant els dies de dilluns i dimarts, 27 i 28 de juliol, respectivament, a l’ABP de Sant Andreu. 
 
 
3. Informe de resultats de l’avaluació de riscos la borals feta a serveis centrals en els mesos de 
novembre i desembre de l’any 2014. 
 
CCOO demanem que l’Administració lliuri l’informe de l’avaluació de riscos de treball, lloc per lloc, als/a les 
delegats/des de prevenció. A resultes d’aquest requeriment, la Subdirecció General de Riscos Laborals del 
Departament ens fa saber que l’informe encara no està enllestit, i que es preveu la seva finalització durant 
aquest estiu, motiu pel qual estarà disponible per als/a les delegats/des de prevenció segurament al 
setembre, a les mateixes oficines de la Subdirecció esmentada. Així mateix, el responsable de projectes i 
construccions del Departament ja té coneixement de les conclusions més importants dels resultats extrets 
de l’avaluació de riscos.  
 
Per concloure aquest tema, CCOO deixem constància que els informes que, en matèria de prevenció de 
riscos laborals, com aquest, estiguin en poder de l’Administració, s’han de lliurar sempre als/a les 
delegats/des de prevenció, i no deixar-los merament a la seva disposició, perquè això condiciona el seu dret 
d’accés a la informació, tant físicament com temporalment. Això sí, respectant sempre el dret a la 
confidencialitat de dades sensibles o de caràcter personal dels/de les treballadors/es. La Subdirecció 
argüeix que, en utilitzar el correu electrònic, quan els arxius que s’hi adjunten són molt pesants, es corre el 
risc que no arribin a les bústies d’entrada dels receptors.  
 
CCOO remarquem que la Instrucció 1/2005, de 13 de gener, del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya  és força clara en aquest sentit, atès que emfatitza la transcendència que els/les 
delegats/des de prevenció gaudeixin de tota la informació, –i, en concret, pel que fa a les avaluacions de 
riscos laborals, com fa esment l’article 36.2.b de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals– que tenen 
tant l’empresa, com el servei de prevenció, necessària per a l’exercici correcte de les seves funcions, i que 



federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA  

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

es tradueix en l’obligatori trasllat de la còpia dels documents en poder de l’empresa. I això perquè la Llei 
també atorga responsabilitats de forma expressa als/a les delegats/de prevenció en matèria preventiva. La 
proposta que CCOO hem fet per garantir aquest dret és que el Departament d’Interior habiliti un espai a la 
Intranet per tal de penjar aquesta informació i que estigui així a l’abast dels delegats i de les delegades de 
prevenció, amb caràcter reservat i accedint-hi mitjançant una clau que permeti el manteniment de la 
confidencialitat de les dades. L’Administració entén que és una proposta interessant i estudiarà la manera 
de fer-la efectiva. 
 
Recordem també que si alguna persona precisa algun tipus de material fungible (com ara, un flexo, un 
reposacanells, una estoreta per al ratolí, etc.) es pot adreçar directament a la responsable d’administració, o 
bé al seu cap, que ho comunicarà a personal. En ambdós casos sereu gustosament atesos. 
 
 
4. Seguiment de les mesures de seguretat de l’edifi ci del servei territorial de Trànsit de Barcelona 
plantejades a la reunió anterior del CSSL de l’SCT.  
 
Tal com vam requerir CCOO, el servei territorial de Barcelona s’ha dotat d’un llibre registre de visites, i és el 
vigilant de seguretat qui s’encarrega d’apuntar-les. Igualment, el codi d’accés a les plantes de l’edifici s’ha 
canviat ja, com sabeu que s’ha comunicat recentment. I, a més a més, des del dilluns 27 de juliol els 
lavabos públics de les plantes segona i tercera es troben tancats amb clau i si algun usuari demana fer-ne 
ús, el vigilant de seguretat serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta. 
 
Pel que respecta a l’arc de detecció de metalls situat en el vestíbul de l’edifici, l’òrgan competent per 
determinar sobre la conveniència o no que es posi en funcionament és la Direcció General de Policia. Cal 
tenir present que, en cas que es posi en funcionament, és necessari que hi hagi un vigilant de seguretat 
més que se n’encarregui específicament, i que, per tant, caldrà revisar el contracte amb l’empresa 
adjudicatària del servei de vigilància, malgrat que els responsables de Trànsit ens comenten que no hi haurà 
cap problema per revisar el contracte i fer les modificacions que s’estimin necessàries per tal de donar 
compliment a allò que disposi la DGP. Això sí, s’haurà d’efectuar un protocol, també competència de la 
DGP, per tal de precisar quines persones han de passar per l’arc de seguretat, en quines condicions... En 
qualsevol cas, resta pendent una reunió entre totes les parts implicades amb l’objectiu de prendre una 
determinació final sobre aquest punt. 
 
 
5. Informe sobre les mesures presses a la 4a planta  del servei territorial de Trànsit de Barcelona per  
les enrampades contínues que pateixen els/les treba lladors/es. 
 
L’Administració ens informa que els dos tècnics del servei de prevenció del Departament encarregats de fer 
la visita a plaça Espanya van prendre mesures sobre la temperatura i la resistivitat tant de les cadires com 
de les taules. Les conclusions incorporades a l’informe derivat d’aquestes mesures són que cal disposar 
d’elements dissipatius de les càrregues electrostàtiques, que es recomana el personal que utilitzin sabates 
amb sola de cuir i roba de cotó, per evitar l’acumulació d’estàtica, que cal que la humitat relativa se situï al 
voltant del 50% i que el material que s’hagi d’adquirir vagi con consonància amb els paràmetres indicats. De 
tota manera, no s’ha pogut determinar que hi hagi una relació directa entre les enrampades i la resistivitat 
de les cadires.  
 
Així i tot, CCOO considerem que la manca de neteja del teixit de les cadires, tant del respatller com del 
seient, pot ser un factor que incideixi considerablement en les enrampades, atès que no es produeix la 
necessària evacuació de la càrrega elèctrica cap al terra, i la persona, quan contacta amb materials 
conductors o amb diferent potencial, rep aquestes descàrregues desagradables. En conseqüència, caldria 
que, tal com la Subdirecció General de Riscos Laborals ens comenta, si es compra nou material, aquest 
hagi passat el test de resistivitat elèctrica i estigui preparat per a la dissipació de l’electrostàtica. 
Temporalment, es pot provar amb esprais detergents antiestàtics (semblants als que ja s’han utilitzat, per als 
terres, a serveis centrals, si bé amb més efectivitat) aplicables als teixits de les cadires. 
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6. Simulacre d’emergència al servei territorial de Trànsit de Barcelona. 
 
CCOO incidim que, a la segona i a la tercera plantes, els ascensors continuaven funcionant, que hi havia 
obstacles als passadissos que dificultaven l’evacuació i que les portes no tanquen bé. 
 
A la 4a planta, el senyal acústic se sentia fluix, i si la gent es va adonar de l’emergència va ser per l’alarma 
del vestíbul. A la 5a i 6a plantes també hi havia dificultats per sentir el so de l’alarma. 
 
A la 7a planta CCOO fem notar que només hi ha dues persones que hi treballin habitualment, però que pot 
coincidir-ne amb la presència de més, tant al menjador, com als lavabos, com a la terrassa, que s’utilitza 
eventualment també pels treballadors. En aquest cas es paradoxalment que, en no ser responsables de la 
seva planta aquestes dues persones, ho hagin de ser les que també assumeixen el paper d’equips 
d’intervenció de la 6a planta, que, a més, van pujar avisar-les, contravenint una regla bàsica en l’evacuació, 
com és no anar mai en sentit contrari al normal per a sortir de l’edifici.  
 
Als lavabos també s’ha detectat una deficiència quant al volum del so de l’alarma. CCOO instem que es 
solucioni i que, a més, tenint en compte que a la 6a planta treballa una persona especialment sensible, 
s’instal.li un senyal lumínic per tal d’advertir-la quan hi ha una emergència. També que en les plantes 2a i 2a 
es col·loquin aquests senyals lumínics, en la mesura que són plantes d’atenció al públic i desconeixem, 
d’antuvi, si hi ha usuaris/àries que poden patir una discapacitat auditiva.  
 
En general, CCOO reclamem els principals defectes de sempre, a l’hora de dur a terme l’evacuació del 
personal, entre altres, el coneixement previ dels/de les treballadors/es que es realitzarà el simulacre, que 
fins i tot es constata perquè abans que soni l’alarma els observadors (alguns, almenys) ja estan col·locats 
amb les seves corresponents armilles. Un altre defecte molt rellevant és que una part considerable del 
personal del servei territorial va sortir per la porta principal d’accés al vestíbul comú del complex de plaça 
Espanya. 
 
Quant al personal que integra els diferents equips d’intervenció, per plantes, el criteri de la seva tria respon 
que es prefereix al que se sàpiga que, per raó de les seves tasques, romandrà més temps al seu lloc de 
treball. CCOO demanem formació especialitzada per als integrants d’aquests equips, així com una formació 
comuna bàsica per a tothom, d’acord amb el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.   
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