
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA 
10.01.2013 003/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
PERSONAL PENITENCIARI 

RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEG. I SALUT. DESE MBRE 2012 
 
1.- Revisions mèdiques 

- La metgessa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, explica els riscos als que poden estar exposats el 
personal de Rehabilitació i una part petita del col·lectiu de vigilància que no se’ls classifica com personal 
exposat a risc biològic. El delegat de UGT no està d’acord amb l’explicació.  

- CCOO manifestem que li preocupa que els col·lectius dels que es parla no tenen clar els riscos als que estan 
exposats segurament per manca d’ informació i que aquest fet s’haurà de clarificar amb els treballadors. 

- CCOO preguntem que si al igual que es va informar en el Comitè de Salut Laboral del Departament de Justícia 
General, no es podrà fer cap revisió mèdica als treballadors sotmesos a risc biològic i saber el nombre de 
treballadors dels que estem parlant. 

- L’Administració afirma que aquesta circumstància afecta a tot el departament, no obstant les revisions 
mèdiques al personal amb risc biològic es van fer el darrer any i es van convocar a tots el treballadors. 

 
 
2.- Esquerdes i defectes de construcció en CP BRIAN S 1 I CP BRIANS 2. 

- L’Administració es compromet a visitar els centres per avaluar les esquerdes de CPB1 i a reunir-se amb el 
superficiari de CPB2 per comunicar-li els defectes de construcció i el mal funcionament de les dutxes dels 
vestuaris de funcionaris. 

- CCOO sol·licitem que els dies de visita s`haurien d’avisar als delegats de prevenció. 
- L’Administració contesta afirmativament a la petició de CCOO. 

 
 
3.- Protocol de risc biològic. 

- L’Administració comenta que s’estableix un protocol que es durà a terme per part de la mútua Asepeyo. 
- CCOO contestem que seria convenient que s’unifiquin criteris d’actuació amb els centres penitenciaris i 

l’Administració corrobora la nostra la nostra aportació. 
 
 
4.- Riscos en manipulació manual de càrregues. 

- L’Administració ens comunica que s’oferiran dos cursos en el 2013, que es realitzaran al CEJFE, destinats al 
personal de manteniment i xofers. 

- També comenten que aquests treballadors tindran un especial seguiment per part del tècnics dels centres. 
 
 
5.- Sala de fumadors del Pavelló Hospitalari Penite nciaride Terrassa (PHPT) 

- Segons informació de l’Administració a la reunió anterior, el que cal fer és tapar el forat per evitar que el fum 
surti. L’actuació encara no s’ha fet , ho ha de fer l’Hospital, el Departament desconeix quan es portarà a terme. 

 
 
6.- Línies de vida als centres penitenciaris. 

- L’Administració comenta que les línies de vida del CP Ponent ja s’han certificat i en els casos de CP BRIANS 1 
s’ha certificat només una de les tres que hi ha.  

- CCOO contestem que s’hauria de prohibir la utilització de les que no s’han certificat i l’Administració així ho 
entén. 
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7.- Noves adaptacions. 
 

- Adaptació 754A-----------CUSI--------BR2. 
- Adaptació 756A-----------CAF---------LLED. 
  
En cas d’aclariment o no estar d’acord amb l’adaptació de lloc de treball, les persones afectades podeu contactar 
amb el delegat del vostre centre. 

 
 
8.-  Sistema de seguretat perimetral i seguretat en  general Brians 1 

-  A petició de CATAC . L’Administració diu que no és matèria d’aquest comitè 
 
7.- Inundacions en el poliesportiu Brians 1 

- A petició de CATAC. Degut al degotejos que no es poden reparar al no poder utilitzar les lineas de vida, el 
delegat diu que aquests desperfectes poden afectar l’estructura metàl·lica del sostre. 

 
8.-  Incendi Departament Especial 

- A petició de CATAC, demana es detectin i s’estigui especialment alerta amb el casos de interns amb historial 
de provocar incendis. 

 
9.-  Seguretat exterior centres de Tarragona i Giro na 

- A petició de CATAC. Aquest tema és competència del grup de seguretat penitenciari, contesta l’Administració. 
 
 
10.- Torn obert de paraules. 
  

A.- Avaluació de riscos a les treballadores embarassades. 
- CCOO proposem i entenem que s’hauria de fer una avaluació de riscos específic a les funcionaries 

embarassades a causa de la peculiaritat i diversitat de les tasques realitzades en un centre penitenciari. 
L’Administració contesta que de moment l’únic que admet és treure les nits al personal d’interior 

- CCOO responem que en un centre penitenciari no tothom treballa a interior i ens manifestem en total 
desacord.  

 
B.- Accés al Centre Penitenciari de Quatre Camins i Joves QC. 

- CCOO demanem si hi ha previsió per asfaltar tota la carretera de accés al centres que esta en mal estat, de 
moment es va perxejant, però no és suficient, la despesa que s’ha de fer no és tanta i milloraria molt el risc 
de la carretera. Darrerament s’han fet millores de desbrossament amb personal que compleix amb serveis a 
la comunitat, però no són suficients.  

- L’ Administració respon que no té disponibilitat pressupostària de moment. 
 
C.- Reestructuració del departament d’informació del CP BRIANS 1. 
 

- CCOO informem que la reestructuració del departament d’informació s’està realitzant des de fa més de mes 
i mig i les faltes de serveis s’estan cobrint sense cap tipus de planificació, anul·lant dies personals, canviant 
torns horaris... No cal dir-li els prejudicis causats als treballadors per aquesta mala gestió per part de la 
direcció del centre CP Brians1. 

- La Administració ens dona la raó en tot moment, reconeix que s’ha fet incorrectament i que aquest tema el 
tractaran a la comissió de seguiment. 

 
D.- Formació a l’extinció d’incendis. 

- CCOO demanem formació continua a tots els centres. 
- L’Administració respon que ja s’han fet i es continuaran fent, a nivell de centre amb simulacres i pràctiques i 

com a formació més reglada fora del centres. 


