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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 
1. Seguiment dels casos de lipoatròfia.  Informe de les mesures ambientals de la sala satèl·lit 

del CIVICAT (Palauet, 4a planta). Informe de les mesures ambientals de la sala de CIVICAT de 
Via Laietana, 60. Escrit registrat amb data 8 de setembre de 2017 on es demana l’aplicació de 
les mesures correctores necessàries a la sala del CIVICAT (Via Laietana). 
 
Els 13 casos de persones afectades a l’edifici del carrer Diputació es mantenen estables. Al 
CIVICAT, a part dels 3 casos declarats, hi ha un altre pendent de confirmació. Hi ha una reunió 
prevista amb totes les persones afectades, que comptarà amb la presència d’un representant de la 
Mútua corresponent (Asepeyo per a SSCC i Egarsat per al CIVICAT), en la qual es tractarà 
d’aportar la màxima informació possible i respondre dubtes tals com el termini de remissió de les 
lesions o la possibilitat de lesions permanents. A manca de concretar hora, la reunió està fixada per 
al dia 9.11.2017. S’hi contempla una segona reunió per a tothom que no hi pugui assistir.  
 
Pel que fa a l’informe de mesures ambientals de la sala satèl·lit del CIVICAT, s’hi convé que tant és 
el focus dels casos de lipoatròfia del personal del CIVICAT, que la prioritat és concentrar les 
actuacions imminentment a la sala de Via Laietana, 60.  
 
El Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals del Departament d’Interior no aporta encara 
l’informe de mesures ambientals de lal CIVICAT de Via Laietana, de 20 de juliol de 2017. CCOO 
requerim el seu enviament als i a les delegats i delegades de prevenció amb urgència.  
 
Així mateix, CCOO continuem a l’espera de resposta per escrit de la petició que va registrar 
d’efectuar una avaluació dels llocs de treball del CIVICAT, amb data de 8 de setembre de 2017. La 
subdirectora general de prevenció de riscos i salut laboral confirma que resta pendent la 
contestació. A més, ens informa que es farà una avaluació de riscos de la sala del CIVICAT, sense 
determinar data, i es mantindran reunions amb l’encarregat de manteniment, perquè les mesures 
siguin més freqüents, i amb la Sindicatura de Comptes, responsable de la prevenció a nivell global 
de l’edifici. 
 
CCOO aprofitem per demanar la conveniència d’instal·lar un aparell termohigromètric, indicador dels 
paràmetres de temperatura i humitat relativa, digital, de paret, per al CIVICAT.    
 

 
2. Avaluació de riscos del CIVICAT i Pla d’emergència  

 
Amb motiu de la recent remodelació del CIVICAT, es demana al Comitè la realització del 
corresponent Pla d’Emergència i Avaluació de Riscos Laborals. El Servei de Vigilància de la Salut 
del Departament ens informa que, efectivament, tenen previst el seu inici properament i que ens 
informaran de la data en la que poden iniciar les actuacions. Amb motiu de la jubilació de la persona 
responsable de portar a terme les tasques esmentades, s’estan realitzant actualment els tràmits per 
a la incorporació d’un nou tècnic de prevenció per iniciar les actuacions necessàries. 
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3. Aprovació protocol d’actuació davant de situacions de violència externa   
 
Resta pendent per a la propera reunió. L’Administració ens anticipa que el treball que s’ha fet és 
força correcte, però potser s’hauran de perfilar dues qüestions: el nivell de participació de 
l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior quant a l’assessorament i representació dels 
treballadors que pateixin agressions d’usuaris, així com l’extensió del protocol, que pot restar-li 
caràcter executiu. 

 
 

4. Resultats i conclusions de les mesures del SSTT de Trànsit de Barcelona, plantes 2a, 3a i 4a  
 
Per part dels sindicats presents al CSSL, es demana que es prenguin mesures ambientals a les 
plantes 2a, 3a i 4a de l’edifici del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona atès que, per les seves 
característiques, són plantes que queden obertes a la part central d’entrada a l’edifici, i és fàcil que 
es produeixin situacions de desconfort dels treballadors, degut als canvis de temperatura produïts 
en les diferents zones de treball d’aquestes plantes. Les últimes mesures realitzades de les que 
disposem daten dels mesos de novembre de 2016 i de maig de 2017. El Servei de Prevenció ens 
informa que es van realitzar noves mesures al mes de juliol, que es troben dins dels paràmetres 
legals, i que us farem arribar tan bon punt disposem d’aquest document. 
 
No obstant això, amb motiu que alguns treballadors continuen amb la sensació que al seu lloc de 
treball les mesures no són les adequades, es demana que es tornin a prendre mesures per tal de 
donar solució.  
 

 
5. Seguiment de les actuacions paviment entrada edifici de plaça Espanya.  Confirmació de 

l’inici de l’execució de les obres  
 
En els darrers comitès s’ha demanat reiteradament una solució al paviment d’entrada de l’edifici de 
Plaça Espanya, amb motiu que en els dies de pluja es formen bassals d’aigua i el terra rellisca molt, 
fins al punt que s’ha produït alguna caiguda de les persones que accedeixen a l’edifici. El Servei 
d’Infraestructures ens informa que, després d’estudiar les actuacions més adients, s’iniciarà la 
realització de les obres el 6 de novembre de 2017. Consistiran en un tractament antilliscant, amb 
una garantia de 3 anys, revisat periòdicament per la concessionària.   
 
 

6. Sensació de desconfort tèrmic a les dependències del Servei Territorial de Trànsit de 
Tarragona. Escrit registrat amb data 6 d’octubre de 2017 (CCOO) 
 
S’acorda realitzar una visita al Servei Territorial de Trànsit de Tarragona el 14 de novembre de 
2017, a les 11 del matí, per a l’obtenció de mesures ambientals, amb l’objectiu de millorar les 
condicions de treball. Actualment pateixen situacions de desconfort tèrmic per la sortida d’aire dels 
aparells que tenen sobre les taules de treball i enrampades per l’acumulació d’electricitat estàtica. 
CCOO va enviar un escrit amb les sensacions particulars de les persones afectades. 
 
La Subdirectora ens informa que s’estudiarà també l’actual distribució del mobiliari i d’espais per tal 
d’evitar que es produeixin aquestes situacions de desconfort. 
 
El Servei de Prevenció ens confirma que es realitzarà una revisió de l’Avaluació de Riscos de 2014, 
atès que, com indiquem CCOO, no es tracta de un cas aïllat, sinó que afecta a un número important 
de treballadores i treballadors a Tarragona.  
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7. Sensació de desconfort tèrmic a la 2a planta de l’edifici del carrer de Diputació, 353  
 

S’exposa a la reunió que abans de l’inici de l’època estiuenca es va detectar un augment de les 
temperatures a la 2a planta de l’edifici del carrer Diputació, 353. Es va comprovar el funcionament 
dels aparells i, efectivament, es va comprovar que funcionaven al 50%. No obstant això, tenint en 
compte que ens trobàvem als mesos de més calor de l’any, es va considerar que no era oportú 
iniciar cap reparació. En tot cas, actualment funciona correctament i es faran revisions periòdiques 
per tal de comprovar el bon funcionament. 

 
 

8. Afectació de la incorporació a la plantilla de 25 treballadors/es amb ocasió del Programa 
“Objectiu 2020: un repte cap a la visió zero víctimes mortals a la xarxa viària de Catalunya”. 
Principalment, CCOO la enfoquem als centres de treball on l’espai ja es reduït, com al Servei 
Territorial de Trànsit de Tarragona i a Serveis Centrals.  
 
Aquest Programa d’execució temporal neix sota l’empara de la Unió Europea, amb la ferma voluntat 
d’incidir en l’educació viària, la sensibilització dels conductors i, en general, dels usuaris de les 
carreteres, la formació, la seguretat viària, i lògicament, també en l’àmbit del procediment 
sancionador. Alhora, es constata que determinats serveis territorials, com el de Tarragona, tenen 
una desproporció de radars en relació amb altres demarcacions, per la qual cosa la ràtio entre 
infraccions i treballadors és més gran i cal dotar-lo de més personal. 
 
Amb el Programa, i per Acord del Govern, es procedeix a la creació de 25 llocs de treball; la durada 
en principi dels nomenaments/contractacions era de 2 anys, de juliol de 2017 a juliol de 2019, el fet 
que s’hagi de procurar un espai físic adequat al nou personal ha condicionat la durada de la seva 
prestació de serveis a poc més d’1 any i mig. 
 
A Tarragona s’han incorporat 6 persones, que de moment s’ubiquen a la sala de reunions, fet que 
comporta que es reobri l’opció d’habilitar la segona planta del STTT. Mentre que a Girona se’ns 
comunica que han entrat 4 persones, sense problemes d’espai, així com al STTB, on aniran 
destinats 2 treballadors del Programa. La resta, 13 persones, quan hi hagi l’espai adequat, 
prestaran els seus serveis a SSCC, malgrat que algunes ja s’han incorporat, com a la Subdirecció 
General de Seguretat Viària o al Servei d’Assessorament Jurídic. En aquest cas, s’efectuarà una 
petició al Departament per col·locar els treballadors incorporats en llocs adients, sense minvar 
tampoc l’espai dels que ja estan en plantilla.  
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