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REUNIÓ DE 26/04/2017 DEL COMITÈ DE 
SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL SERVEI 

CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
 
Dimecres passat, dia 26 d’abril, va tenir lloc la reunió del Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit, a la 9a planta del 
carrer Diputació, 353-355, seu dels Serveis Centrals del Departament 
d’Interior, en què es van abordar els temes següents: 
 
1. Seguiment dels casos de lipoatròfia. 
Vigilància de la Salut ens informa que no hi ha cap cas nou, però que 
persisteixen els mateixos 14 que a l’última reunió del CSSL, de fa tres 
mesos, i que les lesions continuen estables.  
D’altra banda, la mútua Egarsat ha comunicat al Departament que, d’acord 
amb el Protocol de lipoatròfia semicircular de la Generalitat de Catalunya, 
revisat l'any 2015, en les properes visites que es facin les persones 
afectades no es realitzaran ecografies, atès que es va considerar que 
l’ecografia no és una eina diagnòstica. Val a dir que Asepeyo, l’altra mútua 
del Departament, fa molt de temps que no utilitza les ecografies. Les 
consultes es faran a Diagonal Mar, a càrrec de la Doctora Rosique, 
exclusivament, per tal de tenir una visió homogènia de tots els casos.  
CCOO hem preguntat perquè, si el Protocol abans esmentat es va revisat el 
2015, aquestes decisions s’adopten ara, i si, també atenent el Protocol, tal 
com aquest prescriu, es faran fotografies de les lesions. La resposta és que 
sí se’n faran aquestes fotografies, perquè són indispensables per comprovar 
l’evolució de les lesions, i que s’insistirà en aquest apartat a Egarsat, per si 
no ho feia així. CCOO insistim que el que s’ha tingut en compte en valorar la 
incidència de l’afectació en cada persona que pateix la lipoatròfia és la 
profunditat de la lesió, quan aquest no és el paràmetre adequat, sinó la 
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llargada i l’amplària de la lesió. Per això preguntem si són les dades que a 
partir d’ara es registraran a l’historial clínic de la lesió de cada pacient, a la 
qual cosa ens contesten que sí. 
A més, per al coneixement de tot el personal CCOO demanem que es pengi 
a la intranet, a l’apartat de Prevenció, el Protocol de lipoatròfia de la 
Generalitat, del qual us hem proporcionat un link directe a dalt. 
 
2. Mesures presses de l’edifici del Servei Terr. de Trànsit de Barcelona. 
El mes de novembre es van dur a terme mesuraments de la temperatura en 
les plantes 2, 3 i 4 de l’edifici, en 5 punts diferents de cadascuna. Els 
registres van ser al voltant dels 23 graus, i només a la 4a planta es va 
detectar, en un punt, una temperatura de 20,6 graus, inferior a la resta.  
De tota manera, com que el personal continua manifestant la seva 
disconformitat tèrmica, es demana que aquestes mesures es reiterin en una 
època més sensible a les oscil·lacions termohigromètriques, petició a la que 
accedeix l’Administració, que fixa com a data la del proper mes de maig, a 
més d’indicar que, a part de la temperatura, també es mesurarà la humitat 
relativa. 
 
3. Remodelació del CIVICAT. 
CCOO recordem que hi ha un compromís per part de l’Administració de 
tornar a efectuar els mesuraments de les condicions ambientals (intensitat 
lumínica, temperatura, humitat relativa, concentració de diòxid de carboni, 
renovació de l’aire...) a la sala del CIVICAT, ja en presència dels/ de les 
treballadors/es, i que s’ha allargat excessivament el termini de 10-15 dies des 
de la represa de les activitats laborals que es va fixar en una reunió del 
CSSL. L’Administració admet la demora, sense especificar causa, i preveu el 
mes de maig com a probable per a la realització de les mesures indicades. 
CCOO també demanem que s’aprofiti la contingència per tal de canalitzar 
totes les demandes de material ergonòmic (estoretes per al ratolí, 
reposapeus, reposacanells...) que amb la remodelació s’han retirat o eliminat 
per obsolescència. En resposta, l’Administració es remet al procediment 
habitual de petició individual de cada treballador/a del material ergonòmic 
que necessiti, atès que mai no s’ha denegat cap sol·licitud d’aquest tipus.  
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Finalment, CCOO preguntem sobre la senyalització i l’ús que cal donar a la 
porta de sortida nova que connecta les escales del CIVICAT directament 
amb el carrer, considerant que està marcada com a sortida d’emergència, 
amb el pictograma verd i blanc corresponent, i que, alhora, és un accés de 
seguretat, controlat per mitjans electrònics i amb marcador de contrasenya a 
l’exterior. En aquest sentit, ens remetem al Document Bàsic SI de Seguretat 
en cas d’incendi, on es disposa que “les portes síties en recorreguts 
d’evacuació i les de sortida de l’edifici han de ser abatibles amb gir vertical i 
el sistema de tancament, o bé no ha d’actuar mentre hi hagi activitat en les 
zones per evacuar, o bé ha de consistir en un dispositiu de fàcil i ràpida 
obertura, des del sentit on provingui l’evacuació, sense que s’hagi d’utilitzar 
clau ni actuar sobre més d’un mecanisme”. 
I continua afegint que “compleixen el requisit anterior els dispositius de 
maneta o polsador quan es tracta d’evacuar zones ocupades majoritàriament 
per persones que utilitzin amb freqüència la porta considerada; en cas 
contrari, es precisarà de barra horitzontal antipànic”.  
Si bé és cert que la sala és d’ús administratiu, prioritàriament, també cal 
contemplar la concurrència de visites institucionals, d’escolars, etc., que 
ignoren els recorreguts d’evacuació, són usuaris ocasionals o puntuals, i que, 
sense negar ni molt menys la utilitat de la porta com a sortida d’emergència, 
és necessari, alhora, valorar aquestes circumstàncies. 
L’Administració ens respon que consultarà aquest tema i informa que el Pla 
d’Autoprotecció del CIVICAT estarà enllestit en breu, i que a més s’està 
elaborant un altre conjunt, per al personal de la Sindicatura de Comptes, de 
Vicepresidència i del mateix CIVICAT, responsabilitat de la primera, 
mitjançant un Servei de Prevenció Aliè.  
 
4. Torn obert de paraules. 
CCOO informem que hores abans de la reunió ha caigut un usuari a la 
sortida de l’edifici de plaça Espanya, 1, a causa dels bassals formats per la 
pluja i de la superfície relliscant del semicercle que voreja l’entrada, i que ja 
fa temps consta que es va fer una petició per arreglar aquesta deficiència, 
per la qual cosa la reiterem fins que hi hagi una solució satisfactòria.        

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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