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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
 
El passat 13 d’octubre va tenir lloc el CSSL del SCT on es van tractar els temes que va proposar la part 
social a l’Administració. Tot seguit, un breu resum de com es va desenvolupar la reunió amb els temes 
més destacats. 
 

MATERIAL COVID 

 
El SCT està ultimant el contracte per a la compra de material de mascaretes. De moment n’hi ha 
garantides fins a finals d’any. Pel que fa als guants, tot i que s’utilitzen poc, ja n’hi ha una adjudicació 
feta i també està garantit que en disposem. 
 

CAIXA TIC I PORTABILITAT 

 
El SCT va ser dels primers organismes a proporcionar el material necessari per fer el teletreball i s’ha 
anat subministrant tan bon punt s’anava rebent. Recordem que la caixa TIC es composa, a part del 
portàtil, de pantalla/teclat/ratolí/auriculars i tot el suport material que calgui per a connectar-lo 
adequadament. La Caixa TIC, ara qui la subministra és el CTTI. Es pot trobar la informació a la Intranet 
d’Interior. Cal recordar que la Generalitat de Catalunya està en procés de migració d’ordinadors i es té 
planejat canviar les torres de PC per portàtils. Per tant, animem aquelles persones que no han sol·licitat 
la Caixa TIC -i que facin o tinguin pensat fer teletreball- a demanar-la. Sobre la portabilitat, el SCT es 
compromet a no retirar les torres fins que no hi hagi la certesa que les aplicacions corporatives 
funcionen totes correctament amb els nous ordinadors i que no hi haurà una retirada efectiva sense el 
vistiplau del treballador o treballadora. Cal mirar també que la portabilitat sigui factible i que no hi hagi 
d’haver problemes per endollar i desendollar el portàtil. 
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STTB 

 
Pel que fa al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona, s’ha preguntat per la col·locació de vinils a les 
finestres que donen a Gran Via que quedava pendent per un informe de Vigilància de la Salut. La 
resposta és que al setembre es va reactivar i que s’està tramitant. 
També s’ha preguntat sobre un informe de Prevenció de Riscos sobre el soroll de la tercera planta i la 
ubicació de les persones. Se’ns ha respost que s’estudiarà com fer-ho. IAC-CATAC proposa que, ja que hi 
ha menys atenció al públic presencial per la nova tramitació d’empreses, s’estudiï la possibilitat de 
reduir l’espai de públic i ampliar la planta per a les treballadores. 
Sobre la qüestió del funcionament de les plaques solars, està en fase de memòria a Indústria i la previsió 
és que abans que finalitzi l’any entrin en funcionament.  
Quant a la porta d’accés, ja està notificada la incidència i es reparà en breu. IAC-CATAC demana el Pla 
d’Autoprotecció (PAU) del complex de plaça Espanya per tal de determinar quins són els accessos de 
l’edifici i quines són les sortides d’emergència, donat que molts dies els Mossos deixen tancat l’accés per 
la porta principal i desconeixem si hi ha hagut canvis en el PAU. El Servei de Prevenció es compromet a 
parlar amb la DGP per solucionar el problema de la porta i també a facilitar el PAU a la part social.  
 

STTT 

 
Pel que fa a l’Avaluació de Riscos del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona, aquest any no es podrà 
arribar a fer i queda traslladada a la planificació del 2022. Les avaluacions de riscos dels altres territorials 
també entren en la planificació del 2022. Sobre la barana, ja ha estat llimada i no es preveu cap més 
actuació. 
 

CIVICAT 

 
El CIVICAT té la previsió de l’obra de millora de l’extracció i recirculació de l’aire. Ara mateix s’està en la 
fase de valorar quina és l’actuació més efectiva i s’està tramitant amb el titular de l’edifici, que és la 
Sindicatura de Comptes. Hi ha dues actuacions: una és la instal·lació d’un tub d’entrada d’aire més gran i 
l’aplicació d’un filtre; i l’altra és millorar la recirculació de l’aire rebaixant o traient els vidres dels 
despatxos.  
La part social demana a l’Administració les dades de qualitat de l’aire de la sala, però no les aporten, tot 
i que diuen que les han sol·licitat al servei de manteniment de l’edifici.  
A més a més, demanem que, donat el bon funcionament i les bones sensacions de les estacions de 
mesura del CIVICAT i del STTB, es col·loquin també en altres edificis del SCT (SSCC, Lleida i Tarragona), 
però se’ns contesta que de moment no hi ha cap previsió. 
 

ACCIDENTALITAT 

 
Finalment, cal felicitar al col·lectiu i a l’Administració per les bones dades d'accidentalitat del SCT, ja que 
estan per sota la mitja. 
 

 

Més informació a catac.info/interior 

https://www.catac.info/interior

