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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL SERVEI CATALÀ 
DE TRÀNSIT DEL 26.10.2016 

 
1. Informació de la situació actual dels casos de lipoatròfia.  

 
CCOO sol·licitem nova informació de la situació actual dels  casos detectats, a més del 
lliurament dels informes elaborats pels tècnics del Servei de Prevenció del Departament 
d’Interior en relació amb la presa de mesures de temperatura, humitat relativa i concentració 
de diòxid de carboni a les plantes 1 i 2 de l’edifici del c. Diputació, 353-355, atès que hem 
rebut queixes de treballadors/es que continuen afectats sense que s’hi observi milloria. 
 
El Servei de Vigilància de la Salut del Departament ens informa al Comitè que hi ha 9 casos 
estables, 1 persona que està de baixa per malaltia comuna i respecte de la qual no se n’ha 
pogut efectuar el seguiment mèdic, 2 persones que ja no formen part de la plantilla de l’SCT, 
així com 3 millores que poden constituir possibles remissions, a expenses del que determini la 
Mútua. No s’ha produït cap cas respecte del darrer Comitè.   
 
Així mateix, el Servei de Prevenció del Departament ens lliura una còpia dels informes 
al·ludits, on, d’una banda, s’aporta un quadre comparatiu dels nivells de temperatura, humitat 
relativa i CO2, durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2016, tots ells dins dels valors 
recomanats, d’acord amb l’informe. Aquests valors són els que determina el Reglament de 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
No obstant això, s’obvia l’aplicació, per remissió de l’article 1 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals, al Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, que aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edificis, conforme amb el qual cal valorar també la sensació de benestar tèrmic 
dels ocupants dels edificis. Així doncs, per als mesos d’estiu, el RITE estableix una 
temperatura operativa d’entre 23 i 250 C, i una humitat relativa d’entre el 45 i el 60%, per a 
activitats sedentàries d’oficines i vestimenta lleugera pròpia de la temporada. Aquests factors 
de benestar tèrmic òptims s’han superat, fonamentalment, al mes d’agost, en què la HR 
externa era superior al 70%, a més de destacar la temperatura puntual de 26,50 C que es va 
registrar a la planta 2 de Diputació, 355, al juliol.  
 
D’altra banda, els informes conclouen amb una comparativa de mesures ambientals dels 
mesos de setembre de 2014, 2015 i 2016, tant a Diputació 353 com al 355. És de destacar la 
millora en la concentració de partícules de CO2, enguany, en relació amb l’any anterior, on els 
nivells de partícules de diòxid de carboni van ser propers als 1000 en determinats punts on es 
van prendre aquestes mesures, i fins i tot superiors a la diferència permesa de 500 ppm en 
relació a la concentració de diòxid a l’exterior.  



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 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 

Les humitats relatives al setembre de 2016 es mantenen entre un mínim de 54% i un màxim 
de 61,4%; les temperatures oscil·len entre un mínim de 240 C i un màxim de 25,7.  
 
 

2. Seguiment de les incidències que han causat el trasllat del personal del CIVICAT al 
satèl·lit de Serveis Centrals. 
 
CCOO demanem aclariment sobre totes les actuacions realitzades des de l’inici de les obres 
de Via Laietana, 60, fins la data actual. A conseqüència d’aquesta petició, el Servei de 
Prevenció ens trasllada un informe desglossant les actuacions fetes per dates. Entre altres 
qüestions, el mes de juliol l’empresa responsable de les obres es reuneix amb el Servei de 
Prevenció per exposar la retirada d’un col·lector d’amiant ubicat a la planta -2, per la qual cosa 
el personal de l’SCT no podrà fer ús, mentre tant, dels lavabos. Posteriorment, a 
començaments d’agost, l’SCT informa al Cap del Servei de Prevenció de despreniments de 
runa a la sala del CIVICAT, motiu pel qual es paralitzen les obres, fins que es verifica que 
poden continuar-se sense afectar la seguretat del personal. Una setmana després el personal 
es queixa de molèsties per l’ús d’un producte decapant, que desconeixia la Coordinadora de 
Seguretat de l’obra, malgrat que la Fitxa de Seguretat del producte demostra que és innocu 
per a la salut. La Coordinadora es compromet a eliminar el material que bloqueja l’accés a la 
sortida d’emergència i RRHH de l’SCT a millorar la neteja dels filtres de la màquina de 
climatització, que havien acumulat gran quantitat de pols a causa de les obres. Finalment, el 
15 de setembre de 2016 el personal del CIVICAT desallotja la sala degut a una forta olor a 
dissolvent que es disseminava arreu tota l’estància. CCOO ens posem en contacte amb la 
Subdirecció de Serveis per tal de comunicar aquesta situació i proposar que temporalment el 
personal sigui traslladat de dependències fins que acabin les obres. El 19 de setembre l’SCT 
informa al Servei de Prevenció que el personal de la sala CIVICAT continuarà a la sala del Pg. 
Sant Joan, 39-41, mentre durin les obres a Via Laietana, 60. 
 
La situació actual és que el personal afectat treballa al CIVICAT satèl·lit ubicat a l’edifici del 
Palauet i que es mantindrà en aquestes oficines fins el 31 de desembre, aproximadament, 
data en la qual està prevista la terminació de les obres de Via Laietana, 60. 
 
CCOO recordem que ja en un Comitè anterior s’havia demanat que es facilitessin tant l’Estudi 
de seguretat de les obres com el Pla de seguretat i salut, als/a les representants dels/de les 
treballadors/es, atès que el Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes en seguretat i 
salut a les obres de construcció, preveu que el Pla esmentat ha d’estar sempre a disposició 
dels delegats de personal, i no només a l’inici de les obres, perquè el procés d’execució de les 
mateixes o les modificacions o incidències esdevingudes pot comportar una modificació del 
Pla. D’aquesta manera se salvaguarda el dret de presentar suggeriments i alternatives a cada 
moment de la realització de les obres. 
 
Tampoc no s’indica en cap moment l’existència del Llibre d’incidències, que ha de ser en tot 
moment a l’obra, i en el qual es poden fer anotacions relatives al seguiment i fiscalització del 
Pla de seguretat. Anotacions que s’han de comunicar també als/a les representants dels/de les 
treballadors/es i a la Inspecció de Treball en 24 hores. 
 
Així mateix, no consta tampoc que de la paralització de l’obra se n’hagi donat compte a la 
Inspecció de Treball, requisit que és imprescindible. 
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Si bé entenem que la resposta de l’SCT i del Servei de Prevenció ha estat ràpida i eficaç, des 
de CCOO insistim en la importància de complir amb aquestes exigències normatives, ja que el 
Pla de seguretat i salut és l’instrument bàsic de les activitats d’identificació, avaluació i 
planificació de l’activitat preventiva a l’obra, absolutament necessari per a la informació 
adequada de les mesures preventives a plantilla i representants, sense el qual no es pot 
efectuar un seguiment adequat de les obres. Per això, demanem que a les properes obres que 
es facin en un futur se’ns lliuri aquesta documentació abans de l’inici i se’ns comuniqui 
qualsevol modificació de relleu a l’obra que pugui afectar la salut o la seguretat dels/de les 
treballadors/es.  

 
 

3. Aire condicionat del Servei Territorial de Barcelona. Plantes 2, 3 i 4. 
 
Atesos els problemes en la maquinària de climatització de l’edifici de plaça Espanya, 1, de 
l’STTB, així com que les plantes 2, 3 i 4 són obertes al vestíbul comú, compartit amb la 
Comissaria de Mossos d’Esquadra, l’Administració i els sindicats acordem prendre mesures de 
la temperatura per concretar les deficiències de l’aire condicionat. 
 
Així mateix, es contempla la possibilitat de cobrir les plantes indicades, però cal pensar que el 
disseny de l’edifici no pot quedar afectat. En qualsevol cas, es traslladarà el tema a 
Infraestructures, per tal de determinar les accions que s’hi han d’emprendre.  
 
CCOO volem vetllar també per la gestió mediambiental als centres de treball, com a part 
integrant de la prevenció de riscos laborals, la qual cosa ha de comportar un ús racional dels 
recursos disponibles, bàsicament en matèria d’eficiència energètica. En aquest sentit, cal tenir 
present que els edificis ocupats per administracions, de pública concurrència, amb una 
superfície útil total de més de 250 m2, han de disposar del certificat d’eficiència energètica que 
preveu la normativa. En consonància, ha de prevaldre aquesta obligació, i per tant, hi ha de 
contribuir decisivament una cobertura de les plantes amb accés al vestíbul, per al manteniment 
d’una temperatura constant i homogènia, sense malgastar energies, que qualsevol altra 
consideració sobre l’estètica, el disseny o les formes de l’edifici. 
 
 
 

4. Torn obert de paralules 
 
Malgrat que no es tracta d’un tema de prevenció de riscos laborals, l’Administració ens informa 
que el microones que hi ha demanat per al Servei Territorial de Barcelona no s’ha pogut 
comprar mitjançant el fons de maniobra, atès que Economia considera que és un bé moble 
inventariable (no fungible), fet pel qual cal recórrer als procediments de contractació. De totes 
maneres, també es puntualitza que s’adquirirà amb total seguretat. 
 
 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 


