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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT JUNY 2013 
PERSONAL PENITENCIARI 

 
PRÈVIES REUNIÓ 
 
Ens informen que el Departament està preparant per 2014 un Pla Preventiu d’Obres. Ens presentaran el 
document i podrem afegir propostes . 
 
L’Administració es disculpa per no tenir feta l’acta de la reunió anterior. Els hi demanem que la lliurin el més 
aviat possible, ja que considerem que és una eina bàsica per treballar. 
 
 
REVISIÓ DE TEMES DERIVATS DE LA REUNIÓ ANTERIOR 
 
En relació a les línies de vida no certificades dels diferents centres penitenciaris, sol·licitem que s’informi 
als treballadors que no han de pujar a les teulades fins que aquestes no es certifiquin. Aquesta informació 
s’ha de recordar a tots els centres. 
 
Personal sanitari. En relació a la demanda d’ulleres per a protegir de les esquitxades de material biològic, 
ens informen que hi han ulleres per tots els treballadors que les requereixin, CCOO estem en total desacord 
en què es facilitin guants de làtex empolsat, aquest material pot generar al·lèrgies. Emplacem a 
l’Administració a què determini els guants més adequats a cada ús i treballador. 
 
Informació àrees de descans per a funcionaris. Des del departament informen que no han rebut cap 
petició de cap direcció i que per ells estan perfectament dotades, a CCOO considerem que no tan sols no es 
veritat, sinó que alguns centres la dotació es una taula amb alguna cadira.  
 
Desfibril·ladors. CCOO demanem a l’Administració que valori quina dotació de desfibril·ladors i personal 
que el pugui fer servir li correspon a cada centre penitenciari. CCOO diem que als centres que no tenen 
personal sanitari 24h caldria un pla formatiu que facilites l’ús i el coneixement d’aquests elements. 
Sol·licitem que l´Administració ens informi de la normativa que pretén aplicar, tant en dotació com en ús. 
 
Emergències mèdiques. Ens informen que estan tractant d’aplicar els mateixos paràmetres per tal 
d’homogeneïtzar el sistema de codis a tots els centres.  
 
Criteris per les revisions mediques. Des de CCOO creiem que l’Administració actua de forma passiva 
davant els exàmens de salut a la província de Barcelona, s’ha de continuar informant als treballadors de 
quan els hi pertoca l’examen de salut, no es pot traslladar la responsabilitat de fer-se la revisió al treballador 
i demanem una recerca activa per part del departament de possibles problemes de salut derivats del treball 
que es desenvolupa. Demanem que el departament informi periòdicament a tothom del seu dret. 
 
Protocols mèdics per risc biològic. Fa diverses reunions vam sol·licitar a l’Administració que fes un 
protocol d´actuació unitari per accidents amb riscos biològics. Ens confirmen que han treballat per establir 
una acció coordinada entre la primera atenció que rep la persona accidentada i la mútua d’accidents. 
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Garantitzant en tot moment que el treballador rebi informació de les opcions mediques de què disposa, 
d´aquesta manera ASEPEYO es compromet a mantenir el tractament o a posar-se en contacte amb el 
sanitari que va atendre l’accident. Aquest accidents seran derivats a l’ASEPEYO de Sant Cugat del Vallès. 
 
Transport d´embalums. Els propis estan transportant tot tipus d’embalums sense cap valoració sobre la 
normativa de manipulació manual de càrregues per part de l’Administració. Anteriorment vam demanar que 
es fixessin un models amb limitació de mides i pes, l’Administració ens reconeix que els embolcalls no son 
tot lo consistents que caldria, i que tractaran de fer servir les bosses que calen, i no altres. En tot cas, 
afirmen, que el propis no realitzen cap càrrega i que tampoc descarreguen res, que ho fan el interns, des de 
CCOO estem en desacord i tornem a demanar que es realitzi una avaluació dels riscos dels propis. 
 
 
OBRES 
 
Relliscades a Brians1. Des de CCOO ens queixem que a les escales de l’aparcament i accés a cafeteria 
es produeixen sovint relliscades que provoquen caigudes i lesions al personal que hi treballa, ens responen 
que ho han verificat i tractat de solucionar, ja era hora!!! Les bandes antilliscants de cafeteria s’han aixecat i 
finalment faran un rebaix (abocardat). 
 
Baranes laterals bunkers a Quatre Camins. Ens informen que ja les han posat, així com també la 
il·luminació de la farmàcia. 
 
Acumulació d’aigua a les dutxes de Brians 2. Emplacem novament a què l’Administració repari aquest 
incident i les portes de les dutxes, ens informen que tractaran de solucionar el problema quant puguin tenir 
disposició econòmica. 
 
Protocols de seguretat. Encara no tenen llest el de Brians 2. 
 
Revisió Pla de prevenció del Departament de Justícia. CCOO vam presentar proposta al document 
presentat pel Departament, rebrem resposta. 
 
Legionel·losi del personal manteniment de centres penitenciaris. Informem a l’Administració que no es 
fa el tractament per evitar, sinó que nomes fan revisió, en tot cas exigim que tots els treballadors estiguin 
degudament formats. Ens responen que tenim problemes per homologar la formació amb la empresa 
contractada, la formació es realitzarà al CEJFE. 
 
Avaluació de riscos psicosocials. ens informen que esperen que estigui llesta per desprès de l’estiu, 
sol·licitem que els 2 centres que no la tenen es faci, Brians 2 i Lledoners. 
 
Sol·licitem que es tingui en compte la participació sindical als simulacres o que en tot cas s’informi als 
sindicats dels simulacres que impliquin seguretat i salut per tal de poder col·laborar amb les direccions. 
 
 
ALTRES TEMES 
 
Des de CCOO denunciem que a Lledoners, Tarragona i Quatre Camins, els monitors de CTTV de les 
cabines tenen reflexos i no hi ha prou visibilitat. L’Administració ens informa que ho revisaran. 
 
ASEPEYO. Recordem a tots els treballadors el dret a ser atesos a la Mutua més propera, informem que per 
segons quins accidents nomes atenen a Sant Cugat i que poden exigir ser atesos per personal mèdic. 
 
Farmàcia Brians 1. Hem detectat fuites d’aigua o d’algun tipus de fluid de rebuig d’alguna de les maquines, 
sol·licitem investigació dels fets i que es resolgui el més aviat possible, ho miraran. 
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Accés peatonal a discapacitats a Quatre Camins. L’Administració ho està treballant. 
 
Joves Quatre Camins. Denunciem l’estat de les cabines de control, tant a nivell de disseny com 
d’organització, és un clar exemple que en certs casos les coses no es poden fer pitjor: telèfons en taules a 
diversos metres de les pantalles, equips informàtics en zones on no correspon, etc. Afirmen que ho 
revisaran. També denunciem els passadocuments del les cabines, de grans dimensions, molt llargs, alguns 
malament ubicats, en aquest cas l’Administració reconeix que son una vergonya i estudiaran si hi ha 
possibilitat d’arreglar-ho. 
 
Dispositius individualitzats de seguretat. Des de CCOO sol·licitem que es doti de dispositius 
individualitzats sobretot als centres on no hi han polsadors d’emergència . 
 
 
CIRE 
 
Podem afirmar que empreses que treballen en aquestes condicions a l’exterior estan expedientades i 
tancades!!!  
 
Estem farts de que es dediquin a vendre el que no és: un model de reinserció i treball que ens apropa a 
condicions laborals que no son pròpies d´aquest segle, ni de l´anterior!  
 
Estem farts de veure com ignoren les normatives de seguretat i normatives mes bàsiques. A Brians 1 
tenen un taller on treballen llimen superfícies que desprenen pols nocives i cal una extracció localitzada que 
no es fa, l’empresa com no, a posteriori diu que tractaran de solucionar l’incident, porten així més de 2 anys. 
 
A Tarragona també denunciem que estan operant amb polidores d’alumini, sense respectar les normes 
bàsiques de seguretat, tampoc les de gestió dels residus i neteja, sortint els treballadors plens de partícules 
de metall que escampen per tots els departaments. 
 
Sol·licitem que es realitzi un estudi de les activitats que desenvolupa el CIRE i que es prenguin les mesures 
que calguin prèvies a l’inici de les activitats, informant el CIRE, en tot cas, a l´Administració dels riscos que 
se’n desprenen de les seves activitats als tallers productius.  
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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