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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
de Presons (16 de desembre de 2010) 

 
 
S’inicia el comitè tractant temes pendents de l’anterior reunió. 
 
• C.P. LLedoners 
 

− En referència als productes utilitzats per una de les màquines dels tallers productius, 
l’empresa ha enviat la fitxa tècnica on diu que els productes no estan catalogats com 
a tòxics. 

 
Tot i això, les persones properes a la màquina han de dur una protecció, doncs, es 
desprèn una pols en les operacions de producció. Es demana que es faci una zona 
de protecció al voltant de la màquina i que si es desprèn pols, s’adeqüi mitjançant 
extracció localitzada per evitar que aquesta pols deambuli pel taller. Alhora que 
evitem que fora del personal que hi treballa amb la màquina en qüestió, la resta no 
hagin de dur cap tipus de mascareta. L’Administració respon que ho parlarà amb el 
CIRE. 

 
− Hi ha problemes amb l’aigua calenta, no arriba bé a tots els mòduls. 

 
 
• Programa de suport psicològic 
 

Ens faciliten informació del programa d’assistència psicològica del Departament, en 
l’àmbit penitenciari. S’han tractat 9 casos durant el trimestre, produint-se un cas d’alta a 
la feina. Aquest és un servei al qual tot el personal hi podem accedir, garantint sempre la 
màxima confidencialitat. El telèfon de contacte és el 902400120. 

 
 
• Adaptacions 
 

Es tracten les següents revisions d’adaptacions: 380, 437, 453, 507 i 543.  
Noves adaptacions: 567, 578, 591 i 595.  
En cas de ser afectats i voler qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb 
nosaltres. 

 
.../.. 
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• C.P. Brians 1 
 

Es demana que es posi solució al soroll que emet el transformador de l’antena de 
telefonia mòbil. L’Administració diu que està en contacte amb Movistar per tal de 
solucionar-ho. 

. 
 
• C.P. Brians 2 
 

Hi ha queixes de la il·luminació dels mòduls, accessos i cabines. L’Administració 
reconeix  que des del punt de vista de prevenció no es compleix, però des del de 
seguretat penitenciaria si. El servei de prevenció no es pronuncia al respecte. Nosaltres 
creiem que s’ha de prioritzar la cura de la salut, doncs, amb el pas dels anys treballar en 
penombra por tenir resultats negatius per a  la nostra vista, en definitiva, perjudicar la 
nostra salut. 

 
 
• C.P. Ponent 
 

− Línies de vida a les teulades. L’Administració respon que tenen previst instal·lar-ne a 
totes les teulades. 

− Boques d’incendis al DERT. Està pressupostat, es farà durant l’any 2011. 
− Equips de respiració interna. Encara tenen els antics, l’Administració diu que ja s’ha 

fet formació durant aquest any. 
− Per fi ens lliuren, desprès de 2 anys, l’avaluació del CO de Lleida. 

 
 
• Altres temes 
 

− Es sol·licita una relació d’adaptacions per centre. 
− Es formula queixa del menjar pel personal que hi treballa a Lledoners, doncs, no fa 

gaire 8 persones varen resultar afectades i no hi ha fulls de reclamacions. 
 
Queda convocada la propera reunió pel mes de març de 2011. 
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