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Seguiment lipoatròfia. Se’ns indica que no hi ha novetats. Valorem positivament que no hi ha cap cas nou
i que els casos que quedaven estan tots tancats des de fa mesos. Cal, però, seguint a l’aguait, és per això
que vetllarem perquè se segueixin complint les mesures preventives a totes les dependències del SCT.
Avaluació de Riscos. Està previst fer AR a les tres seus, Lleida, Tarragona i Barcelona aquest 2021. Com
que ara hi ha molta plantilla realitzant tasques en mode teletreball, creiem que és important que ens feu
arribar les vostres consideracions sobre el vostre lloc de treball a l’oficina a interior@catac.cat.
Formació. Hi ha previsió de fer 3 cursos. Es vol tornar a obrir la formació tema COVID i també un mini curs
d'una hora o d’una hora i mitja de cara al teletreball (pantalles, ergonomia, treball d'oficina, etc) per a
l'any vinent. Aprofitem per recordar tot el material generat sobre el Covid i Teletreball pel Servei de
Prevenció de Riscos i que es troba a la intranet del Departament d’Interior.
Valoració de la planificació de l'activitat preventiva. Es va dedicar bàsicament al COVID. Demanem que
la informació de les diferent visites de prevenció arribin a la part social amb temps i forma. Se’ns comunica
que s’intentarà avisar amb més temps quan es facin avaluacions als centres. La part social demana que
s'avisi amb una setmana d'antelació, com a mínim, per poder organitzar la setmana i poder estar als torns
que ens pertoquen als quadrants.
Sistema Rainbow. Demanem que es faci una formació sobre la seva utilització. La resposta és que no es
farà curs perquè és una instal·lació que es posa a l'ordinador i funciona com qualsevol altre programa,
tipus “Teams”. Creiem, doncs, que no fer una formació específica del programa i deixar l’atenció al ciutadà
a l’aplicació “intuïtiva” no és una bona manera de fer les coses. També caldria recordar que hi ha personal
laboral que utilitzarà aquesta aplicació.
CIVICAT. No s'han enviat les dades de CO2, ni de temperatura, ni d’humitat relativa perquè no les tenen.
Estan pendents de l'adjudicació d'una nova empresa de manteniment i esperen tenir les dades quan
l'empresa nova estigui contractada. Tenen pendent el tema del purificador d'aire que es va proposar per
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al CIVICAT, l'ha d'analitzar el servei de prevenció i decidir quin sistema és millor. Esperem que no s’hagi
d’esperar gaire a tenir una empresa de manteniment en una sala de control essencial en plena pandèmia.
Però, com que la Generalitat aposta per la col·laboració público-privada, doncs no es pot posar la salut
per davant, i més tenint en compte que el contracte no depèn del SCT sinó d’un altre organisme de la
Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la porta d’entrada, que fa dos anys que té el vidre trencat, ja està feta la sol·licitud al Servei
de Vigilància i estan pendents de saber de qui depèn la reparació de la porta, a quin Departament pertoca
reparar-la. Sense comentaris.
Finestres STTB. Arran d’una petició de IAC-CATAC al Comitè PATL es va instar a fer una avaluació dels
reflexes que tenen les mampares de metacrilat i s’ha acordat, per al Servei Català de Trànsit, que es
posaran vinils a les finestres que encara no en tenen per tal de reduir l’entrada de llum directa. Encara no
hi ha data, però.
IAC-CATAC també ha proposat que per tal de pal·liar el desconfort tèrmic que hi ha a l’edifici del STTB,
s’instal·li una doble porta a l’entrada del complex de plaça Espanya per tal d’optimitzar i millorar
l’eficiència del sistema de ventilació. També s’ha acordat una nova visita per tal d’avaluar la temperatura
i el CO2, sobretot de les plantes obertes al vestíbul. Hi ha sobre la taula la possibilitat de poder posar unes
cortines d’aire que, com a mínim, farien més diferenciable la temperatura ambient entre el vestíbul i les
plantes obertes. Celebrem que hi hagi predisposició a voler arreglar el tema. També s’ha descartat posar
altaveus a l'atenció al públic perquè no són cabines tancades però es farà una prova per saber si és una
bona opció.
Obres a STTT. Se’ns indica que les obres d’adequació de la primera planta ja estan acabades i que, segons
l'empresa, la gent està molt contenta. Ens hagués agradat que per part de l’Administració s’hagués
informat als membres del comitè sobre la finalització de les obres, per allò de voler ser tan legals, però
celebrem que s’hagi pogut fer sense incidències. Cal fer una Avaluació de Riscos que ja està planificada.
L’Administració es compromet a mirar d’enviar un vídeo com si fos una visita virtual.
Vacunes. Salut començarà avui i se seguirà el protocol que ells marquin. Bombers, Mossos, Emergències,
laborals que treballen amb bombers, essencials i Civicat seran els primers grups en rebre la vacuna. Caldrà
estar pendents, doncs, de les pautes de Salut.
Material Covid. Des de IAC-CATAC estem demanant a tots els comitès de salut laboral dels diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya l’ús de mascaretes FFP2 per a una màxima protecció del
personal. Al SCT ja les tenim per a les persones que fan l’atenció presencial.
Sobre el material contractat, ja està assignat per a tot el primer trimestre de l’any, així com està pactat
pels següents. S’està intentant comprar, també, mascaretes transparents per a la gent que treballa amb
persones que tenen problemes d’audició i s’esperen pel juny.

Seguim treballant i ens podeu fer arribar les vostres inquietuds i demandes a
interior@catac.cat
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