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Comitè de Seguretat i Salut Laboral
de Presons (23 de març de 2011)
S’inicia la reunió amb la presentació del tècnic de prevenció de Brians 1 i la secretària del Comitè per
part de l’Administració, així com del nou delegat de prevenció de CCOO de Brians 2.
•

CP LLedoners

−

En referència a la problemàtica que hi havia en un dels tallers, per emanació de substàncies
nocives, ens informen que el CIRE ha cessat l’activitat d’aquest taller, per tant el problema queda
resolt.

−

Llibre de reclamacions a la cafeteria.
L’Administració esta estudiant si ha d’haver o si és el cas implantar un sistema de reclamació,
queixa, etc. Ja ens informaran.

−

Seguretat pel personal sanitari.
Ens expliquen que en part deriva de la diferent distribució que s’ha fet del mobiliari a l’espai de
quan es va dissenyar a ara. CCOO argumenta la necessitat d’un sistema de seguretat personal.
Ens expliquen que estan fent proves d’un nou polsador, que ja han fet proves a Brians 2 i que ha
funcionat bé. Es tracta de un comandament que portarà el personal a sobre i que en polsar-lo
activarà l’interfonia de la paret i permetrà que s’escolti a la cabina a la vegada que detectarà des
d’on es demana ajuda. En breu, faran les proves a Lledoners i si funciona en quan hi hagués
disposició pressupostària es faria. Mentrestant, hem demanat si els podien facilitar transceptors i
la resposta ha estat que no, que amb els que el centre en disposa, ja en te prou, el que han de fer
és prioritzar les necessitats.

−

Aparcament.
Els tornem a indicar que a les escales d’accés a l’aparcament hi ha una obertura que pot provocar
danys a les persones usuàries, és fàcil posar el peu dintre i pot fer-se mal. El responsable
d’infraestructures, s’ha compromès a mirar-ho.

•

CP Quatre Camins i Joves
Continuem reclamant la millora de la carretera d’accés, la resposta continua sent que en quan hi
hagi pressupost es prioritzarà, el que es fa ara es anar tapant els forats més grossos per part del
nostre personal de manteniment.
En quant a la vegetació dels marges de la carretera, sembla ser que ja esta aprovat i es farà molt
aviat.
.../...
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• CP Brians 1
L’antena de telefonia mòbil que estava connectada a un aparell d’alimentació que generava a la
vegada molt soroll a l’àrea d’ajudantia i control, s’ha desactivat, amb la qual cosa ha desaparegut
l’origen del problema pel personal que hi treballa en aquesta zona.

•

CP Ponent
Les obres pendents, línies de vida, Bie’s, etc., resten pendents que arribi el nou pressupost.

•

Adaptacions
L’Administració ens facilita una relació de nombre d’adaptacions per centre, podem saber que en
data de gener hi ha 166 persones adaptades.
S’han fet tres noves adaptacions, les número 611, 618 i 619. S’han revisat les següents
adaptacions, 196, 213, 241, 351 (no hi estem d’acord en els termes que volen resoldre aquesta
adaptació), 400, 493 i 585.

•

Personal Laboral

−

Exposem la problemàtica del personal laboral amb la roba.
La roba que es canvia per no ser la talla correcta o per substitució de una peça malmesa, segons
recull l’acord de roba, sovint no es torna a donar així com que no hi ha diferència entre la roba
d’estiu i hivern.

−

Càrregues de treball.
Hi ha un augment de càrregues de treball entre el personal laboral arrel de la instrucció 1/2011 i la
no substitució de personal. S’explica que la situació és especialment greu entre el personal
sanitari on una part del personal que hauria de ser de plantilla es cobria amb reforços i que ara no
es poden contractar en aplicar l’esmentada instrucció.

•

Personal Penitenciari
Es demana que es proporcionin portaguants, ja que actualment aquest element (considerat equip
de protecció individual) no forma part del corresponent equipament per dur-lo al damunt en tot
moment mentre s’està treballant.
Preguntem que tenen previst per tal d’evitar les sobrecarregues de treball del personal donades
les penoses condicions en que ens deixa la instrucció 1/2011. No ho saben, en aquest moment
s’està comptant el personal en pràctiques com si fos personal fix. A partir del dia 16 de maig,
quan acabi el personal de pràctiques i comencem a gaudir dels períodes de vacances, la manca
de personal pot ocasionar sobrecarregues de treball que poden afectar negativament la salut del
personal.

•

Accidentalitat
Preguntem els criteris, la resposta es que s’investiguen els accidents molt greus i greus, i els lleus
fan els que poden, o sigui ...
Insistim en que hi ha sobre tot incidents que no es comuniquen i que és important tornar a fer
recordatoris als centres degut a que actuar sobre els incidents, ens pot fer adoptar mesures per
evitar posteriors accidents.

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