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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 
El dimecres 9 de febrer ha tingut lloc el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit. 
Tot i que comencem a sortir del teletreball obligatori i tornem a la reincorporació progressiva, es va fer la 
convocatòria del Comitè abans de la instrucció 1/22 de FP. En tot cas, aprofitem per dir que tant la nova 
instrucció com el nou Pla de Contingència es troben a la Intranet del Departament.  
 
Pel que fa al Comitè, us detallem els punts més destacats que hi hem tractat: 
 
Primerament, destacar que la situació actual de la lipoatròfia és que no hi ha cap cas actiu. Estan tots els 
casos tancats segons el protocol de l’Administració. Tanmateix seguirem atents i vigilarem que les 
condicions que afavoreixen el seu desenvolupament no es produeixin als edificis, sobretot ara que es 
torna a les oficines i es necessitaran totes les dades de les instal·lacions del SCT. 
 
D’altra banda, IAC-CATAC ha portat a aquest Comitè la petició de compliment del pacte a què es va arribar 
a la Paritària de Salut que contemplava que aquelles treballadores que tenien una adaptació del lloc de 
treball especificada per Vigilància de la Salut, la tinguessin també al seu lloc de treball de teletreball. Això 
a la pràctica vol dir que aquelles persones que necessitin una cadira especial per informe mèdic o un altre 
tipus d’adaptació, la tinguin també al seu àmbit de teletreball. La sorpresa l’hem tingut quan Prevenció 
ens ha dit que no li consta aquest pacte. IAC-CATAC insistirà en aquest tema fins que es compleixin els 
pactes assolits amb Funció Pública. 
 
Pel que fa a l’alt volum d’incidències i tiquets que s’obren al Remedy pel que fa a l’adaptació del 
programari als nous i vells ordinadors, l’Administració es compromet a revisar el volum d’incidències 
tancades i el temps que triguen en resoldre’s per tal d’estudiar els indicadors, ja que no li consten tal 
volum d’incidències. IAC-CATAC insisteix que ja no és només el volum sinó el temps de resolució i els 
horaris en els quals es resolen. Demanem que hi hagi un membre de l’equip d’informàtica a cada edifici 
per tal de resoldre més àgilment les incidències. També es valorarà l’opció de tenir portàtils de reserva 
per a casos de mal funcionament.  
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En un altre ordre de coses, IAC-CATAC demana -tal com ja es va fer en la darrera reunió del Comitè- que 
en la planificació de les Avaluacions de Riscos d’aquest any, la de Tarragona sigui prioritària, ja que hi ha 
tota una planta nova. Per a aquest any també està prevista actualitzar la de Lleida i la del Territorial de 
Barcelona. 
 
Sobre les obres del CIVICAT, l’Administració ens comunica que finalment han estat pressupostades en 
l’exercici del 2022 i que, per tant, en breu començaran, tot i que encara manca l’autorització de la 
Sindicatura de Comptes, que és el titular de l’edifici. La planificació de la durada de la millora de la 
ventilació del CIVICAT és d’un mes. Així mateix, la instal·lació dels vinils de les finestres del STTB es preveu 
que estigui finalitzada durant el mes de març.  
 
Pel que fa a la maquinària de ventilació de la tercera planta del STTB, la de sempre, s’està preparant una 
reubicació del personal. IAC-CATAC demana que es pregunti a manteniment de l’edifici si es pot canviar o 
revisar la maquinària, donat els anys que fa que té incidències.  
 
Finalment, des del Comitè ens aporten les dades d’accidentabilitat del 2021. Un cop més les dades són 
molt bones i volem felicitar el conjunt de les treballadores i valorar positivament les mesures de prevenció 
del SCT que s’han dut a terme per part de la direcció. És una excel·lent línia a seguir per a tothom. 
Des de IAC-CATAC continuarem vetllant per la salut de tot el col·lectiu i assistint a totes les reunions amb 
l’Administració que tinguin per objecte el SCT i el seu personal. 
 
 
 
 

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

 

Més informació a catac.info/interior 
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