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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 

El passat dimecres va tenir lloc el CSSL del SCT aquests són els aspectes més destacats que s’hi van 
tractar.  

 

Vacunació 

Segueix sent el Departament de Salut qui decideix com es vacuna el personal de la Generalitat i la 
població en general. De moment, s’ha vacunat als cossos operatius que va marcar el Ministeri de Sanitat 
amb una primera dosi d’AstraZeneca i es va allargar el període a 16 setmanes per a la segona dosi. 
Entremig, l’autoritat competent va decidir que aquest tipus de vacuna no es subministrés als menors de 
60 anys i, per tant, ha quedat interromput el bon ritme que es portava amb els cossos operatius. Fins al 
moment eren policies, bombers, sales de control i personal essencial de suport. Pel que se’ns ha 
comentat a la reunió, l’estratègia del Departament de Salut serà seguir com fins ara i anar per franges 
d’edat per a les primeres dosis. Pel que fa al subministrament de la segona dosi, IAC-CATAC ha 
preguntat per quin tipus de vacuna es posarà i la informació de la qual disposa el Departament d’Interior 
és la mateixa que podem veure a les notícies. A dia de la reunió es parlava d’una segona dosi de Pzifer i 
barrejar, doncs, les dues vacunes. Al dia següent, però, l’òrgan estatal es feia endarrere i acceptava que 
qui volgués escollir es podria posar una segona dosi d’AstraZeneca i no barrejar, així, vacunes. 
Certament, doncs, caldrà seguir de ben a prop l’evolució de les decisions i en tot cas serà el 
Departament de Salut qui en tingui la darrera paraula. A dia d’avui s’estan vacunant les franges d’edat 
de 50 a 70 anys, i es pot sol·licitar cita a través del web de Salut. 
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Paquet TIC 

Properament el Departament d’Interior proporcionarà el paquet TIC a aquelles persones que ho 
sol·licitin i s’habilitarà a la Intranet. Pel que fa al SCT, aquest paquet ja es va proporcionar des del 
començament de la pandèmia i consisteix bàsicament en pantalla, teclat, ratolí, i transport (motxilla o 
bandolera) per al portàtil, així com un paquet de dades per a qui no disposi de connexió al domicili. 
Tanmateix, IAC-CATAC en el comitè també va sol·licitar que es proporcionés al personal una motxilla per 
al trasllat del portàtil, ja que és molt més adequada per portar pes, sobretot per evitar mals d’esquenes i 
sobrecàrregues. Sobre això, se’ns va contestar que el personal ja disposava del material de transport i 
que no es modificaria. Així que instem al personal a repassar les fitxes de Treball sobre Seguretat i Salut 
Laboral pel transport d’ordinadors per evitar, precisament, mals majors. Des de IAC-CATAC també hem 
portat una proposta a la Mesa Sectorial per tal de renegociar les condicions del Decret de Teletreball i 
adaptar-lo a la normativa vigent. Ara que ja hi haurà govern esperem que l’Administració s’assegui a 
negociar. 

 

Mascaretes i material COVID 

El Departament d’Interior ha adquirit unes mascaretes transparents per tal de poder facilitar la 
comunicació amb les persones sordes. Aquestes mascaretes es troben a l’atenció al públic si s’haguessin 
de requerir. Pel que fa al material Covid, l’estoc actual està cobert fins a final de juny i ja hi ha un 
encàrrec per elaborar un calendari a partir de juliol. En una propera incorporació immediata del 
personal també estaria coberta la necessitat del material. Sobre la de reincorporació, informar que el 
dijous 20 de maig encara no hi ha constància que Funció Pública modifiqui la instrucció vigent; el 
Departament de Salut va emetre un tríptic informatiu on encara es recomanava a les empreses el 
teletreball i les obligava a reduir al màxim la mobilitat. Caldrà estar, com sempre, pendents del DOGC i 
dels canvis que hi pugui haver.  

 

CIVICAT 

Les dades rebudes sobre temperatura, humitat relativa i CO2 de la sala de control són correctes i dintre 
dels paràmetres que marca la legislació. Ara bé, es milloraran aquestes condicions amb la instal·lació de 
la nova maquinària d’expulsió d’aires que properament s’hi col·locarà, amb la qual cosa, es farà una 
ventilació artificial més adequada per a una sala de control per millorar aquestes dades. Tan bon punt 
s’acabin les obres, es realitzarà una nova avaluació de riscos per tenir en compte les noves mesures. 
Esperem que amb la nova licitació del contracte de manteniment -que ha canviat de titularitat en 
marxar Economia al districte administratiu- aquestes obres es realitzin amb la màxima celeritat possible, 
atès que la situació d’excepcionalitat i reducció de personal presencial està per acabar-se. 

 

 

 

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/portatils_versio_en_catala.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/portatils_versio_en_catala.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/portatils_versio_en_catala.pdf
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STTB 

L’Administració ens informa que s’instal·laran uns mesuradors de dades a cada planta, per poder veure 
a l’instant la temperatura, la humitat relativa i, esperem, el CO2. Un cop hi hagi aquestes dades diàries 
es valorarà què es pot fer amb la disconformitat tèrmica de les plantes obertes al vestíbul. Hi ha vàries 
opcions sobre la taula: cortines d’aire, tancament de la quarta planta, etc. Caldrà veure les mesures, 
doncs, i es prendrà la decisió en conseqüència. IAC-CATAC seguirà de ben a prop tot aquest 
procediment. Pel que fa als micròfons que s’han instal·lat a l’atenció al públic, la valoració és molt 
positiva. La comunicació del personal amb les persones interessades a través de la mampara i la 
mascareta és més fluida. Caldrà valorar també la necessitat que hi pot haver per fer la mateixa 
instal·lació a les altres dependències del SCT. Finalment, la instal·lació dels vinils per evitar els reflexes 
de les mampares amb la llum solar, ja està pressupostat i queda pendent d’instal·lació, que tot apunta a 
final d’estiu, cap al setembre. 

 

STTT 

IAC-CATAC comenta que la barana instal·lades en les obres per a l’accés a l’atenció al públic ha quedat 
massa descoberta i, en ser zona de pas, pot comportar un risc de cops. L’Administració n’està al cas i 
està valorant quina pot ser la solució. Amb relació a la finalització de les obres d’acondicionament de la 
primera planta i l’obertura de la planta baixa, així com la separació de l’oficina de l’atenció al públic, cal 
destacar que s’ha fet una bona feina i que properament es realitzarà l’avaluació de riscos corresponent.  

 

Finalment, se’ns aporten les dades d’accidentalitat de treball i en tot el 2020 només hi ha hagut un 
accident. Són molt bones dades i seguim, doncs, en la bona línia de baixa sinistralitat. IAC-CATAC vol 
destacar la bona feina realitzada per Prevenció de Riscos en matèria de formació amb el curs 
d’accidentalitat in itinere, que ha sol·licitat a formació que es mantingui i es traslladi a tot el col·lectiu 
del Departament d’Interior.  

 
 
 

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

interior@catac.cat  

 

Més informació a catac.info/interior 

mailto:interior@catac.cat
https://www.catac.info/interior

