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Comitè de Seguretat i Salut Laboral
de Presons (1 d’octubre de 2010)
S’inicia el comitè a les 11h, amb l’assistència del subdirector general de Recursos Humans i
Relacions Laborals, la subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics, el cap de
l’Àrea de Seguretat Penitenciària, el coordinador d’Equipaments Penitenciaris, el gerent del
CP Homes, el gerent del CP Quatre Camins, una representant de l’Àrea d’Obres i Patrimoni i
la part sindical.
•

Hidrants del CP Brians 1
S’iniciaran les obres per la reparació i bon funcionament durant aquest mes d’octubre i
finalitzaran a finals d’any. Fins ara hem tingut sort i no ha passat res greu, esperem que
tot continuí així ara que ja fan els arranjaments corresponents.

•

Equips de respiració autònoma
S’han adquirit set equips de la marca Draguer, es farà formació de cara a la seva
utilització en cas de necessitat. Els centres destinataris seran Joves QC (2 equips),
Lledoners (2 equips), Brians 2 (3 equips). Arribaran als centres aquest mes. Aprofitem
per recordar-vos que els equips que hi ha als centres Airbox 15, són exclusivament per
escapar de la zona o zones afectades (segons instruccions del fabricant), en cap cas
s’han d’utilitzar per a rescat.

•

CP Joves Quatre Camins
Durant la primera quinzena s’iniciaran les obres al DERT de l’extracció de fums, desprès
d’uns quants incendis, amb la sort de no haver lamentat grans danys personals, ja
tocava.
Lipoatròfia Joves QC, s’han detectat 15 possibles casos, d’aquests s’han confirmat 10,
hi ha quatre que s’està fent el seguiment i un últim descartat. Es continuarà fent el
seguiment dels casos i de les mesures correctores (humitat per sobre del 50%, taules
sense voravius, etc).
Adaptacions de llocs de treball, ens informen de les següents, 543, 549, 569, 579, 585
i 597. Per a qualsevol aclariment, contacteu amb nosaltres.
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Ajudantia de la Model
Sobrecàrrega de treball. Ja és un clàssic, no ens posem d’acord en com es duu a
terme el compliment del requeriment de l’Inspecció de Treball, com sempre el
departament fa la seva interpretació, i els treballadors continuen suportant els fruits d’una
mala organització del treball.

•

Plans d’autoprotecció
Només n’hi ha 2 fets, encara no s’han assabentat que el departament també ha de
complir amb la normativa de Prevenció de riscos.

•

CP Lledoners
Buixardat del carrer major i carrers contigus (aquells que tinguin pendent i per aquest
motiu es puguin produir relliscades). Ja varem aconseguir que es fes una part, però
varem tenir que tornar a denunciar al departament davant l’Inspecció de Treball donat
que encara hi ha zones on pots caure, i de fet el personal cau. En un principi se’ns havia
dit que es faria durant aquest any, ara sembla ser que aquesta opció és difícil de complir,
si tot va bé es faria durant l’any 2011, així que companys i companyes, haureu de
continuar tenint molta cura en els vostres desplaçaments per les zones exteriors de
l’interior del centre, ja que de moment no es farà res i comencen les glaçades amb el
conseqüent perill de relliscada.

CCOO, ha demanat que es revisi si els productes de neteja que s’utilitzen en el centres
penitenciaris i que es compren via concurs públic, són el més adients per a les tasques per
les quals es fan servir. Així mateix hem demanat que es comprin productes el menys
agressius possibles per a les persones i pel medi ambient.
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