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Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit 

Dijous 4 de juny ha tingut lloc el CSSL extraordinari del SCT per detallar el Pla de Contingència que es va 

signar el dia 29 de maig i no es va publicar complet fins al dia 30 de maig, un dissabte... 

Aquest pla desenvolupa la instrucció 5 publicada el diumenge 24 de maig al migdia. Naturalment, tot 

amb efectes a partir de la seva publicació o el primer dia laborable següent. Funció Pública ha agafat els 

costums del BOE de publicar tard i malament. 

Ara bé, el Servei Català de Trànsit pot dir que garanteix les mesures de seguretat i higiene marcades per 

la instrucció 4 i per l’avaluació de riscos del PATL. En el darrer Cataccrac d’Interior es va fer un resum 

dels aspectes que aportava el Pla de Contingència i Reincorporació Progressiva. 

A la reunió d’avui s’ha fet una anàlisi de com estan els punts a Trànsit. El pla obliga als organismes 

autònoms a dependre del Departament d’Interior, així que el SCT està molt limitat -tot i disposar de 

recursos propis que suposem que farien més àgil i més fàcil la reincorporació, no se’n pot fer ús-, coses 

de Funció Pública... 

Primerament destacar que tot el personal que es reincorpora ha de fer el curs de Formació Virtual de 

Prevenció obligatòriament, tal com marca la instrucció 4. Tot el personal ha d’haver rebut uns correus 

d’Admin Atenea per poder accedir al campus virtual i poder realitzar el curs, que conté informació 

important que queda sempre a disposició del personal que hi vulgui accedir, encara que l’hagi finalitzat. 

Pel que fa al tema de l’organització i del treball, no hi ha hagut molt de temps per organitzar tot el que 

aportava el pla de contingència. S’ha prioritzat la seguretat laboral i s’estan ultimant les mesures per 

poder treballar amb garanties. La previsió és l’organització d’equips de treball i l’establiment de torns 

amb voluntaris presencials i ordinadors portàtils rotatius, sempre respectant el percentatge de plantilla 

presencial que pertoqui per a cada fase i territori. 

Així que tornem a l’etern problema dels portàtils de l’Administració... Se n’ha prioritzat l’entrega al 

personal bàsic i estratègic que necessita aplicacions corporatives per treballar. La instrucció 5 és clara i 

diu que el teletreball pot ser amb mitjans propis.  
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Així doncs, si fem números, tenim una setantena de portàtils ja a Trànsit, i des de fa setmanes està feta 

la comanda per a tenir-ne més. Com sempre, depèn del Departament i del CTTI. Aquí podríem recordar 

les paraules del Conseller Puigneró que està orgullós de repartir 100 o 150 portàtils al dia... per tota la 

Generalitat!!! A un col·lectiu de milers de treballadors i treballadores. Fent números surt que acaben 

d’aquí a dos anys... (Entrevista a Catalunya Ràdio el 27 de maig)  

En definitiva, els portàtils no arriben. Són prop de 90 els que falten per cobrir les necessitats marcades 

per l’annex 2 del Pla. Tindran prioritat els que necessitin aplicacions corporatives per desenvolupar la 

seva tasca, el personal vulnerable i els que hagin de tenir cura de persones dependents i menors que ho 

hagin sol·licitat, excepte personal subaltern, telefonistes i membres del CIVICAT que han de fer tasques 

presencials. Es tendirà a fer un combinat de treball presencial i teletreball per la resta. 

Pel que fa a l’atenció al públic es realitzarà amb cita prèvia i s’està ultimant l’aplicació, properament hi 

haurà més informació. Sobre això, destacar l’actualització del web del SCT. L’atenció es realitzarà a 

través de mampares i no hi haurà contacte amb l’usuari/a tal com indica l’avaluació de riscos. Es 

repartiran mascaretes FFP2 per al personal que hagi de fer el torn presencial d’atenció al públic i 

mascaretes quirúrgiques per a la resta de personal, que haurà d’usar en els espais comuns. Caldrà tenir 

en compte totes les mesures de seguretat i higiene marcades pel Pla i l’Avaluació de Riscos: neteja, 

material, protecció, etc. 

Pel que fa a l’establiment de temps d’atenció als territorials, es parteix amb la idea de 20 minuts per a 

les atencions de procediment i 40 minuts per a les de seguretat viària. 

IAC-CATAC ha proposat que per fer l’atenció telefònica es disposi d’auriculars amb micròfon personals 

per minimitzar el risc. El SCT ha accedit a la petició i es remetrà als caps de les unitats que facin la 

comanda al personal que ho sol·liciti.  

Pel que fa a l’organització de les properes setmanes, caldrà esperar com evoluciona la normativa. 

Actualment consta d’un terç de plantilla presencial en fase 1 i 2 i dos terços en fase 3. A l’espera de 

normativa vigent, es preveu que el règim en nova normalitat pugui arribar a ser una combinació de 

treball presencial i teletreball amb un règim 3+2 setmanal. Per tant, els portàtils que es puguin repartir 

seran per compartir i caldrà neteja acurada, tal com indica l’annex 5 del Pla. 

El SCT ha prioritzat el teletreball, tal com indica la instrucció 5, i tots aquells permisos que s’indiquen en 

el Pla s’han facilitat en aquest sentit, tenint en compte que el dia 1 de juny ha finalitzat el permís per 

deures inexcusables que dotava la instrucció 3 ja derogada. 

Volem recordar que a la Intranet del Departament es disposa de tota la informació i que poques 

vegades podem veure les avaluacions de riscos de tot el Departament alhora. 

Esperem que els propers dies s’encamini més la tornada a la feina i es puguin complir les normatives 

publicades en cap de setmana i amb efectes immediats. 

 

Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail 

interior@catac.cat Segueix informat seguint-nos a les xarxes. 
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