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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 
 
Us resumim, tot seguit, la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Servei Català de 
Trànsit. 
 
1. Mesures relacionades amb la seguretat dels edificis 
 
D’acord amb la reunió dels representants sindicals on vam exposar la nostra preocupació per la 
seguretat en l’edifici de Plaça Espanya i on es va acordar que es durien a terme determinades 
mesures, sol·licitem informació sobre la possibilitat que l’arc de detector de metalls, situat al 
vestíbul de l’edifici de Plaça Espanya, es posi en funcionament durant les hores d’atenció al públic 
a la segona i tercera planta, quan accedeixen persones per realitzar tràmits a aquestes plantes del 
STT Barcelona. 
 
Atès que la seguretat de l’edifici de Plaça Espanya és una competència de la Direcció General de 
Policia, ens informen que s’estan duent a terme mesures policials correctes d’acord amb el nivell 4 
d’alerta jihadista, que és el que actualment està declarat, com per exemple, el control a diferents 
hores del dia de l’accés del públic al vestíbul, ja sigui demanant documentació i/o passant per l’arc 
detector.  
 
A petició de CCOO s’ha sol·licitat, tant al Comitè d’Interior com al del Servei Català de Trànsit, que 
els arcs estiguin en funcionament al llarg de tot el dia i ens informen que la Direcció de Serveis del 
Departament i la Direcció del SCT adreçaran aquesta sol·licitud a la Direcció General de Policia, 
malgrat que aquesta és reticent a adoptar-la, en vincular-la a la declaració del nivell 5, el màxim, 
d’alerta jihadista.     
 
 
2. Deficiències en el simulacre d’emergència 
 
Informació de l’estat actual de les actuacions efectuades per tal de corregir les deficiències 
detectades en el simulacre d’emergència en el complex de Plaça Espanya: ascensors que 
continuen en funcionament, mal funcionament del tancament de les portes de la 2a planta, mal 
funcionament de les cortines talla foc i senyal acústic fluix de l’alarma. 
 
Quant a les portes, es van revisar el mes de setembre i l’empresa, el Grup Soler, va comunicar 
que funcionaven correctament. 
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CCOO vam reiterar l’obligació d’instal·lar els senyals lluminosos a la 6a planta i a la 2a planta per 
a persones amb problemes auditius, i el responsable de prevenció de riscos laborals del 
Departament va coincidir en la necessitat d’adoptar les mesures adequades per solucionar 
aquesta incidència, de les quals ens informaran al proper Comitè. 
 
També s’estan revisant les cortines i l’Administració ha demanat pressupost per tal de resoldre les 
problemàtiques dels ascensors de l’edifici. 
 
 
3. Informació sobre si s’ha iniciat alguna actuació per millorar el paviment del terra situat al 
carrer per accedir a l’edifici de Plaça Espanya.  
 
Concretament és molt relliscant en dies de pluja i es produeixen basals. L’Administració ens 
informa que ja s’ha aprovat la partida pressupostària per tal de deixar en condicions l’entrada a 
l’edifici de plaça Espanya. 
 
 
4. Informació de la situació actual dels casos de lipoatròfia. 
 
Dels supòsits de lipoatròfia existents, la doctora Carme Mulero concreta que hi ha 3 casos de 
remissions, 3 millores, 9 casos que continuen estables, 1 desplaçat del seu lloc de treball i, a més 
a més, el 2 de novembre va aparèixer un nou cas, que no és valorable, perquè la segona fase de 
la instal·lació del sistema d’humidificació va tenir lloc a finals d’octubre, fet que comporta haver 
d’esperar uns mesos per tal de valorar-ne la seva eficàcia. 
 
 
5. Informació sobre la possibilitat d’incloure les peticions del personal del CIVICAT de les 
deficiències detectades actualment al projecte d’obres que s’iniciarà al 2016  
 
Per tal de millorar la seva situació s’han proposat millores relatives a la climatització, la 
il·luminació, la radiació i els simulacres d’evacuació. L’Administració està d’acord amb la proposta 
de CCOO, fins i tot prèviament es va reunir amb una representació del personal del CIVICAT per 
tal de contemplar la seva perspectiva. 
 
 
6. Informació dels motius de la manca d’ampolles d’aigua per beure a les fonts de l’edifici 
de Plaça Espanya.  
 
En la data d’aquesta reunió feia 3 setmanes que l’empresa no subministrava les ampolles i 2 
setmanes que s’havia acabat la provisió, per la qual cosa el personal havia de comprar-les fora. 
CCOO preguntem si la situació és igual a tot l’SCT, quina és la solució i si l’empresa que la 
proporciona continuarà amb el servei o serà una altra l’encarregada. Feta la corresponent consulta 
a la Direcció, tal com es pot comprovar, a data d’avui, s’ha restaurat el servei, i fins i tot un tècnic 
de l’empresa ha substituït una màquina d’aigua de la 3a planta que no funcionava adequadament 
per una altra de nova. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


