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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
de Presons (29 de setembre de 2011) 

 
 
L’Administració ens facilita l’informe d’assistència psicològica del segon trimestre. En aquest 
moment hi ha 12 treballadors/res que l’estan utilitzant. El telèfon és 902400120. 
 
• Adaptacions 
 

L’Administració ens facilita una relació de les revisions de les adaptacions. Es revisen les 
següents adaptacions 207 R, 380 R, 437R, 398 R, 437 R, 480 R, 578 R, 579 R, 616 R i 
660 A.  

 
• Ponent 
 

Pla d’emergència: el Decret 82/2010, pla d’autoprotecció, és el protocol que volen tractar 
de realitzar. L’Administració vol establir criteris generals però encara no ha informat al 
centre. La realitat és que no estan sotmesos al Decret però segons l’Administració, 
aquest és el que desenvoluparà el protocol. Des de CCOO sol·licitem que ens enviïn el 
document final i que es redacti per a cada centre, ja que seran diferents. 
 
En quant a la sortida d’emergència de la cafeteria de Ponent, ens comuniquen que 
s’arreglarà quan hi hagi pressupost. 

 
• Lledoners 

 
Ens confirmen que de la caiguda de la canonada s’ha resolt amb una solució provisional, 
l’aigua funciona correctament, s’instal·laran canonades i el més aviat possible 
solucionaran els incidents referents a les manegues donat que a hores d’ara es trobaven 
fora de funcionament. 
 
Per fi han cobert els forats de les escales del pàrquing. 
 
S’esmenta que a Lledoners (com a Puig de les Basses) la pintura metàl·lica reflexa a les 
cabines de control. L’Administració estudiarà el cas. CCOO proposem diverses solucions 
(cortines o plàstic tintat, per exemple) tot i que ens recorden la falta de liquiditat de 
l’Administració, entenem que estem parlant de petites inversions que poden evitar danys 
a la salut. 
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• Tarragona 

 
En referència al mal de gola i el contagi que es va produir, sol·licitem que es realitzi 
algun tipus d’instrucció o protocol d’actuació davant qualsevol brot de malaltia infecto-
contagiosa i que es faciliti informació als centres. D’aquesta manera en cas d’epidèmia 
tothom tindrà coneixements de com extremar les precaucions. Els representants de 
l’Administració creuen que no és necessari. 

 
• Brians 1 
 

Es sol·licita l’emmagatzematge correcte de l’alcohol, sota les condicions que hi calguin 
per garantir la seguretat. Sembla ser que el CIRE no és del tot conscient dels problemes 
que es poden ocasionar. L’Administració es compromet a resoldre la incidència el més 
aviat possible i exigir al CIRE un major control dels materials que fa servir, així com un 
major control sobre el que s’introdueix als centres. 
 
Els demanem el document de coordinació empresarial. Un cop més, no existeix, no 
compleixen les normes. 
 
En el tall de subministrament elèctric de Brians 1 no va haver cap incident. 
 
En quant a l’accident del contenidor de residus (xeringues) de PVC, l’Administració 
afirma que estava sobrecarregat. És el segon cop que passa un accident d’aquest tipus. 
Demanem que es prenguin les mesures de seguretat pertinents. 

 
• Brians 2 
 

En referència als incendis que van tenir lloc al DERT, es sol·licita que es realitzi algun 
simulacre per preparar al personal. L’Administració ens informa que abans de cap d’any 
la Direcció té la intenció de realitzar-lo. 

 
• Revisió mèdica per a personal exposat a riscs biològics (tots els treballadors) 

 
S’han de fer cada dos anys com a màxim. CCOO sol·licitem que es revisi el protocol 
d’accidents per riscs biològics (talls, mossegades, esgarrapades, etc.) i que es faci un 
protocol comú entre la mútua i els serveis mèdics del centre. Ens afirmen que informaran 
als serveis mèdics per aplicar el millor criteri. 

 
• Equips desfibril·ladors 

 
CCOO demana saber si el personal dels centres sap fer-ne us dels desfibril·ladors, i en 
tot cas, que es formi al personal sobre l’ús correcte dels aparells instal·lats als centres. 

 
Per a qualsevol aclariment dirigiu-vos al delegat/da de CCOO del vostre centre. 


