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El 18 de juny a les 11 hores ha tingut lloc el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de 

Trànsit. Tot esperant la nova normativa que ha de regir la “fase de represa”, s’ha mirat de trobar solució 

a les incidències de la reincorporació. Mentre s’escriuen aquestes línies, el Govern de la Generalitat està 

presentant en roda de premsa les novetats que s’aplicaran a Catalunya a partir de demà. Però com 

sempre, primer per premsa, per buscar el titular, i després, en tot cas, ja es publicarà al DOGC i tindrà 

vigència... Tard i precipitat. En tot cas, caldrà estar atentes per veure quines novetats es presentaran, 

tant en forma de decrets com en instruccions. 

Pel que fa a la reunió: 

Portàtils 

IAC-CATAC ha denunciat que els portàtils que s’estan donant aquestes darreres setmanes són de 

pantalles de menys de 14”. Els que es van donar al març i abril tenien pantalles de 14 o 15 polzades, 

mentre que els darrers models són de 13,3”. En tot cas, recordar que Treball recomana mínim pantalles 

de 14” per fer tasques de teletreball amb portàtils. La voluntat del SCT és mirar-s’ho i demanar les 

modificacions oportunes al CTTI, que és qui gestiona la demanda dels portàtils.  

Ara mateix el SCT disposa de 161 portàtils i un terç de la plantilla està en règim presencial, tret del 

CIVICAT i pilots d’helicòpter, que segons el Pla de Contingència tenen presencial 100% i no poden optar 

al teletreball. També s’ha fet una sol·licitud de més portàtils per poder assolir que cada persona en 

pugui disposar d’un. Queda ara pendent la nova normativa que ha de sortir en breu per tal de veure 

com queda la jornada laboral les properes setmanes. De moment, el Pla de Contingència preveu un 40% 

de treball presencial combinat amb teletreball. 

Cita Prèvia 

El sistema de moment funciona i està actuant amb normalitat. S’ha reforçat l’atenció telefònica i les 

persones que truquen poden realitzar el pagament de les sancions per telèfon o bé facilitar un mail de 

contacte per poder rebre l’enllaç de la OVT per poder realitzar el pagament o rebre el justificant de 

pagament. Caldrà veure què passarà quan l’ATC faci un enviament massiu, però està previst reforçar 

l’atenció telefònica.  
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https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/portatils/
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/portatils_versio_en_catala.pdf
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/
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Elements de protecció i seguretat 

A dia d’avui, acaben de finalitzar la instal·lació de les mampares del SCT de la seu central. Tarragona, 

Lleida i Girona ja les tenen i només falta el STTB, a on encara no han arribat (estava prevista la 

instal·lació per abans del 15 de juny, però l’alta demanda ha fet que s’endarrereixi). En tot cas, es 

garantirà la distància mínima de seguretat per a totes aquelles persones que hagin de fer treball 

presencial. 

Pel que fa als cubells amb pedal, també han arribat,  però no en la seva totalitat. IAC-CATAC demana 

que hi hagi a tots els lavabos i zones susceptibles on hi pugui haver materials potencialment 

contaminants, com prop de les zones comunes (menjador, zona de pas d’entrada i sortida dels edificis, 

zones d’atenció al públic, etc) tal com està regulat a la instrucció 4. Prevenció mirarà què ha passat, 

perquè es va fer una previsió a l’alça i sembla que no han arribat tots els cubells encara.  

També han arribat els dispensadors de gel que mancaven i s’estan instal·lant per les seus.  

Sancions Mossos 

IAC-CATAC pregunta sobre la càrrega de treball que suposaria tramitar les sancions del confinament. 

Se’ns contesta que sí que es va fer la petició per part del Departament, però encara no s’ha formalitzat 

la tasca. També es va fer la demanda abans de l’aixecament de la suspensió dels tràmits administratius i 

ara mateix l’ocupació del SCT és per als seus propis procediments.  

Espais comuns 

La recomanació del Servei de Prevenció és de realitzar els àpats (esmorzar, dinar, etc) a la taula, i evitar 

al màxim possible el menjador; i, en cas que s’hagi d’utilitzar, tenir cura d’aplicar les mesures de 

prevenció i protecció que consten al punt 6.2 –bloc 1 de l’Avaluació de Riscos del PATL. 

Teletreball 

S’està a l’espera de la nova normativa que regirà el Teletreball. En tot cas recordem el Cataccrac de 

febrer sobre el Decret de Teletreball. Sí que es pot dir que el teletreball serà de caràcter voluntari i 

s’haurà de sol·licitar als caps de les unitats, encara que ja s’estigui realitzant. En aquest sentit us anirem 

informant tan bon punt tinguem novetats de com s’ha de gestionar la sol·licitud. 

 

Finalment, celebrem l’entrada a la “fase de represa” i esperem que la normativa a aplicar sigui clara i de 

ràpida aplicació, i que no haguem d’esperar a un altre “tard i malament”. 

 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 

interior@catac.cat  

 

 

https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_d0a400f974364a5a934f1d45ff4dfc9f.pdf
https://espai.interior.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos-salut-laboral/Prevencio-riscos-laborals/avaluacions-riscos/PublishingImages/Pagines/default/Avaluaci%C3%B3%20exposici%C3%B3%20a%20Agent%20Biol%C3%B2gic%20SARS-CoV-2%20PATL-%20final_14.05.20.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_1cb73faef2c8460ca11b760df806b23b.pdf
mailto:interior@catac.cat

