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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
LABORAL DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 
 
Ahir, dia 25 de gener de 2017, va tenir lloc la reunió del CCSL del Servei 
Català de Trànsit, en què es van tractar els temes següents: 
 
1. SEGUIMENT DE LES OBRES DEL CIVICAT 
 
Les obres de l’edifici de Via Laietana, 60 han finalitzat, a falta només d’una 
sèrie de retocs, pintura, etc., i el personal de la Sindicatura de Comptes ja 
treballa des de començaments d’any. 
 
Pel que fa a la remodelació interna del CIVICAT, el canvi del mural de 
pantalles per a la gestió del trànsit està previst que finalitzi la setmana vinent, 
i la renovació del mobiliari, dels equips informàtics, de l’enllumenat, així com 
els canvis en la distribució de l’espai a la part de premsa, es calcula que 
estaran llestos entre aquesta setmana i la vinent (estat actual: 98%). Es 
renoven taules (que dataven de l’any 2000) i cadires; en ambdós casos, amb 
el control del Servei de Prevenció del Departament d’Interior, i en el de les 
cadires, prèvia comprovació mitjançant el seu ús durant uns mesos per part 
dels operadors, amb l’objectiu que donin el seu vistiplau quant a ergonomia i 
confort.  
 
D’altra banda, els ordinadors passaran a la zona tècnica de la Sala, i a sobre 
de les taules el personal només disposarà dels monitors, el teclat i el ratolí. 
Així mateix, l’enllumenat ha millorat substancialment respecte de l’anterior, 
en instal·lar-hi una il·luminació LED, que té el doble d’intensitat lumínica que 
abans. 
 
L’aportació de l’aire extern continua igual, a través del pati posterior, i del 
conducte que aspira l’aire i el condueix a les màquines externes de l’edifici. 
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En aquest sentit, sí que hi ha hagut una remodelació d’aquestes màquines 
per garantir una millor provisió d’aire extern. 
 
El sistema d’evacuació d’incendis també ha variat notablement: s’ha creat un 
vestíbul independent, sectoritzat, mitjançant una doble porta, que no 
requereix de mecanisme antipànic d’obertura, ja que el Codi Tècnic 
d’Edificació, per a locals de menys de 50 persones (no usuàries) només 
contempla que les portes siguin d’obertura fàcil per tal d’afavorir l’evacuació. 
Evidentment, s’informarà el personal d’aquest nou sistema.  
 
Els sindicats demanem que es facin mesures de radiació electromagnètica, 
qualitat de l’aire, nou pla d’emergència, intensitat lumínica... L’Administració 
ens confirma que el moment adequat serà cap als 7-10 dies d’ocupació 
efectiva de la Sala, cosa que es preveu que es produirà cap a finals de 
febrer. 
 
2. PROTOCOL EN RELACIÓ AMB LES AGRESSIONS DAVANT 
SITUACIONS DE VIOLÈNCIA EXTERNA ENVERS EL PERSONAL AL 
SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ. 
 
CCOO, en escrit amb data 10 de gener de 2017, vam demanar al Servei 
Català de Trànsit, l’adaptació del Protocol bàsic aprovat per la DG de la 
Funció Pública per tal de tractar els casos d’agressió que pateixin els/les 
empleats/des públics/ques en l’atenció als/a les usuaris/àries. 
 
El Protocol bàsic només contempla les pautes d’actuació fonamentals quan 
es produeixen aquestes incidències, i és obligació de cada Departament 
procedir al seu desenvolupament, establint uns subjectes responsables, un 
procediment, uns canals de comunicació, unes pautes de conducta i un recull 
documental per tal de instar les vies d’assessorament, legals i fins i tot 
judicials, oportunes. 
 
CCOO, en particular, hem demanat que es faci compliment d’aquesta 
obligació, en l’àmbit particular del Servei Català de Trànsit, aprofitant 
l’existència d‘un Comitè de Seguretat i Salut Laboral propi.  
 
La subdirectora de serveis ens contesta que, un cop comenti el tema amb els 
caps dels serveis territorials, i en designin una persona per participar al grup 
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de treball, es comunicarà la primera convocatòria del grup als sindicats, que 
també haurem de designar un delegat per organització.  
CCOO restem oberts a la vostra participació amb els suggeriments que ens 
vulgueu fer amb relació a aquest tema. 
 
3. SEGUIMENT DELS CASOS DE LIPOATRÒFIA 
 
El Servei de Vigilància de la Salut ens confirma que continuen els 14 casos 
de lipoatròfia, i tots estables. Hi ha un cas nou d’una persona que havia patit 
lesions i va ser examinada per la Mútua, ja informat l’any passat al CSSL, 
que restava pendent de diagnòstic. La Mútua ha confirmat que es tracta el 
seu cas com a lipoatròfia. 
 
CCOO hem volgut reflectir (genèricament, garantint la confidencialitat) les 
queixes de treballadors/es que ens han comentat que la seva situació, 
subjectivament considerada, ha empitjorat, que les condicions físiques de 
l’entorn de treball de vegades no són les més idònies (per exemple, manca 
de persianes), i que les mesures de temperatura i humitat relativa no s’han 
pres a la zona de treball.  
  
CCOO recomanem que les persones que penseu que heu empitjorat us 
adreceu directament a la Dra. Mulero o a la cap del Servei de Vigilància de la 
Salut, Sra. Núria Laseca, per comprovar si el diagnòstic particular de la 
Mútua coincideix o no amb l’evolució de les lesions.  
 
4. MESURES DE L’AIRE CONDICIONAT DE PLAÇA ESPANYA. 
 
Encara no s’han dut a terme les mesures per tal de verificar si hi ha una 
diferència ostensible de temperatura entre les plantes obertes al vestíbul i les 
que no ho són. 
 
L’Administració ens informa que es faran en breu i que els informes se 
subministraran en el proper Comitè de Seguretat i Salut Laboral.  
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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