
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 
 
 
 

INFORMA 
08.10.2015 102/15 
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 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 

PERSONAL LABORAL DE CENTRES PENITENCIARIS 
 
En els darrers mesos la secció sindical de CCOO del personal laboral de justícia hem realitzat 
un persistent i incisiu treball defensant trimestralment en el Comitè de Salut i Seguretat en els 
Centres Penitenciaris (CSSCP) els drets dels/les treballadors/es a la seguretat i salut en els llocs 
de treball del personal laboral. La secció sindical de Justícia de personal laboral de CCOO respon 
així a les nombroses queixes i denúncies per part dels/les treballadors/es, com les 
irregularitats detectades pels nostres delegats/des en relació a les penoses, molestes o perilloses 
condicions de treball que molts/es treballadors/es laborals pateixen en el desenvolupament de la 
seva feina. 
 
Volem millorar les condicions de treball del personal laboral en els centres penitenciaris. 
 
Com a conseqüència del prematur envelliment d’unes edificacions desfasades o de baixa 
qualitat constructiva i la manca d’inversió en millores o reparacions, s’ha deixa sorgir greus 
deficiències en les condicions dels espais de treball (deterioraments, extremes condicions 
ambientals, riscos d’incendi i manca de manteniment general de les instal·lacions), la qual cosa 
posa en risc la salut dels/les treballadors/es i afecten la qualitat dels serveis. CCOO exigim al 
Departament el compliment de la normativa en seguretat i prevenció de riscos laborals que 
afecta al estat de les instal·lacions i infraestructures (aules, tallers, poliesportius, auditoris, sales 
de treball, despatxos...) en tots els llocs de treball dels C. P. 
 
Des de CCOO estem molt atents als col·lectius que estan exposats a fortes exigències 
psicològiques provocades pel dur context penitenciari i especialment sensibles vers les 
demandes de dignificació dels col·lectius format per interins, molts d’ells/elles subjectes a 
contractes a mitja jornada. Totes aquestes circumstàncies provoquen greus perjudicis en la salut 
física i psicològica dels/les treballadors/es laborals. Els delegats de prevenció de CCOO 
denunciem i exigim enèrgicament que el Departament prengui mesures correctores urgents i 
desenvolupi els mecanismes d’avaluació de riscos psicosocials en tots els C.P. 
 
La seguretat i salut dels/les treballadors/es és la nostra obsessió a CCOO, més encara, en 
aquest complex àmbit penitenciari, tant pels riscos físics de certes activitats, com pel context de 
pressió psicològica que es manifesta diàriament en molts llocs de treball. Mantenim un seguiment 
i supervisió de les mesures de seguretat que afecten als/les professionals laborals que 
treballen en interior dels C.P. (Walquies, polsadors, protocols, formació). Exigim seguretat 
efectiva, definició de competències, actualització de protocols i formació de qualitat i específica per 
a cada col·lectiu pels treballadors/es laborals que treballen a el interior. 
 
 
Més detalladament estem vigilant els riscos que afecten als diversos col·lectius de personal 
laboral: 
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Conductors/es i subalterns/es: Demanem formació i mesures per a la seguretat en la conducció, 
prevenció riscos per càrregues i accidents de treball, com protocols i mitjans pel transport segur de 
càrregues i ergonomia. 
 
Mantenidors: Supervisem les mesures preventives sobre riscos d’accidents en els centres de 
treball, exigim al Departament els mitjans per protegir els treballadors (EPI) i els informem sobre 
possibles riscos específics que detectem. Fem seguiment de contractes i aplicació de la normativa 
de prevenció de riscos de les empreses “subcontractades”, contracte “multitècnic”. Denunciem la 
marginació d’aquest col·lectiu a realitzar tasques secundaries o fora de les seves competències. 
Els/les delegats/des de CCOO advertim que la privatització del servei de manteniment no millora 
la qualitat, encareix el servei i precaritza els llocs de treball de tots els treballadors. 
 
Recepcionistes: Estem en comunicació amb aquest col·lectiu atents a qualsevol i incidència, 
especialment en relació a la ergonomia, com també en l’adaptació dels llocs de feina a necessitats 
específiques dels treballadors per motius de salut. 
 
Monitors/es formació ocupacional ofici: Avaluem les condicions dels llocs de treball en aules, 
tallers i espais per tal de que compleixin la legislació i siguin aptes per a la certificació de cursos 
homologats, en totes les especialitats. Denunciem la precarietat de les contractacions a mitja 
jornada i subjectes a subvenció. CCOO avisa dels greus perills de la mercantilització de la 
formació ocupacional per part de CIRE. 
 
Monitors/es esportius: Avaluem riscos i proposem mesures al Departament sobre les deficients 
condicions dels llocs de treball i denunciem el precari estat de moltes instal·lacions esportives. 
Volem revisar l’organització del treball, consensuar protocols de seguretat i ràtios de usuaris, per 
tal de prevenir incidents i millorar la qualitat del servei. 
 
Monitors/es artístics: Fem seguiment i informem de les mesures de seguretat, protocols i 
competències dels/les professionals amb intervenció en el interior. Exigim millores i inversions en 
els espais de treball (aules, tallers, despatxos, auditoris...) per tal que compleixin amb la legislació 
vigent i permeti una idoneïtat funcional (condicions ambientals dignes, normativa seguretat 
incendis, instal·lacions més segures i funcionals) 
 
Especialment estem atents als riscos psicosocials que afecten a tots els col·lectius que realitzen 
intervenció directa a la població reclusa, proposem aplicació de mesures urgents com: formació 
específica i de qualitat, actualització de la organització del treball, dotació de recursos i gestió 
eficient, flexibilitat horària per conciliació familiar... Exigim l’aplicació immediata de mesures 
correctores i actualització de les avaluacions de riscos psicosocials en tots els C.P! 
 
La secció sindical de CCOO del personal laboral del departament de Justícia ens hem compromès 
a defensar, arreu i a tot hora, els drets dels/les treballadors/es laborals en relació a la prevenció de 
riscos laborals i que afecten especialment els col·lectius amb condicions laborals més precàries. 
 
Informa’t dels teus drets com a treballador/a públic i exigeix que es compleixin. Nosaltres t’ajudem 
i seguim treballant per uns llocs de treball segurs, saludables i dignes on puguem oferir un servei 
públic de qualitat. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!!! 
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