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REUNIÓ COMITÉ SEGURETAT I SALUT LABORAL 12/06/2012 

És la segona reunió del any, per part de l’Administració assisteixen Ferran D. subdirector general de 
RRHH i Relacions Laborals, Rosa P. subdirectora general de RRHH i Econòmics, Domingo E. gerent de 
QC, Jesus L. gerent de la Model,  Carlos L. cap de servei de l’Àrea de seguretat, Lluís D. cap de l’Àrea 
de patrimoni, d’obres i serveis, Jose M. S. coordinador de seguretat, Manuel F. cap del Servei de 
prevenció i per la part social CCOO, CATAC, CSIF i UGT. 

- Revisions de les adaptacions: CCOO pregunta si el Comitè rep informació de cóm el centre de 
treball realitza les adaptacions i la seva continuïtat. Ens esmenten que, en tot cas, els adaptats son els 
primers en posar-se en contacte amb el servei de prevenció per tal de manifestar si l’adaptació 
s’adequa bé a les seves necessitats. En cas de no estar d’acord amb la solució proposada pel servei de 
prevenció, contacteu amb el vostre delegat/da de CCOO. 

- Brians 1, taller de farmacioles CIRE, ens expliquen que ja han fet un espai adequat per 
emmagatzemar l’alcohol i que encara no els ha arribat el certificat de conformitat de l’espai que ha 
de presentar el CIRE. Desprès de més d’un any no han tingut temps encara. 

- Informació general: assistència psicosocial (ens envien el resum de 2011 i del primer trimestre de 
2012.  

- Lipoatrofia, ens comenten que al CP Joves QC tots els casos que es trobaven de baixa ja han estat 
donats d’alta recuperats totalment. 

- Problemes amb l'aigua calenta, dutxes Dones-2 CP Brians-1, vestidors d'homes CP Brians-2: 
L’Administració afirma que totes les mesures que impliquin un cost econòmic no es podran dur a 
terme, i, en tot cas, es realitzarien per ordre de prioritats.  

- Formació d'esquerdes a les parets CP Brians-2, que afecta les zones de despatxos i zones de 
tractament, l’administració comprovarà el grau d’importància i les farà reparar.  L’administració ens 
esmenta que hi ha problemes amb la marquesina de formigó de l’entrada principal de Brians 2  i ens 
dona avís que en un curt període de temps es realitzaran obres per solventar la incidència. 

- Incidències a la Model, humitats: Per tal de donar compliment al Dictamen Tècnic de Patologies de 
la Model, l’Administració ens informa que ha netejat les canaletes i es plantegen l’estudi de una 
neteja periòdica o de cobrir-les definitivament amb la finalitat d’evitar l’acumulació de residus. En 
referència a les humitats, la gran majoria han estat resoltes i només queden humitats a tallers.  

Quant al taller d’arts plàstiques que va tenir un despreniment parcial de sostre, ens fan saber que el 
taller es va tancar el mateix dia que va succeir el fet, que estan a l’espera de que sigui reparat molt 
aviat i que mentrestant, l’activitat ha estat ubicada en un altre espai. 
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- Reducció del 15% a interins d’oficines i tractament: CCOO sol·licitem que es realitzi un estudi de 
l’afectació i de les càrregues de treball per tal d’establir un criteri mes uniforme sobre les prioritats de 
les funcions dels treballadors. L’administració respon que no esmentarà res en relació a com distribuir 
el 15% que ja no es treballa i que el que li preocupa es la motivació, ens indiquen que la Subdirectora 
general de l’àrea de tractament s’ha reunit amb els Caps de rehabilitació i que estan tractant de 
mesurar l’afectació, però que en tot cas, no afecta al resultat final, des de CCOO estem en desacord i 
continuarem insistint en que es realitzi un diagnòstic i es tinguin en compte totes les funcions pròpies, 
ja que es impossible fer el mateix en menys temps.  

En aquest punt, l’Administració insisteix que si és veritat que el personal està enfadat per la reducció, 
no es nota l’afectació en la feina, donat el compromís i responsabilitat del personal afectat. A tall 
d’exemple, el gerent de QC explica que tot i tenir el 100% de juristes, el 80% de psicòlegs i educadors 
afectats per la reducció, tant en el dia a dia com a les juntes, no es nota cap afectació. 

- Protocols d’actuació per riscos biològics: tornem a reiterar, que es faci una actuació coordinada 
entre els serveis mèdics del centres penitenciaris (per a nosaltres són els que verdaderament 
coneixen d’aquest tema) i de les mútues de treball, per tal que en cas de produir-se el risc, s’actuï en 
una mateixa línia, que a més aquest protocol que s’elabori sigui difós i explicat a la plantilla que te 
aquest risc per  amb el màxim de transparència de tal manera que sapiguem quin és el procediment a 
seguir en el cas que es materialitzi el risc. CCOO informa l’administració que fa anys  ja van fer un 
petit informatiu adreçat al personal sanitari de com actuar davant del risc, l’administració diu que ho 
buscarà i que treballarà en el tema i ens informaran el més aviat possible.  

- Vestuaris PHPT: CCOO reclamem que es revisi el dimensionament del vestuari femení i es posi 
solució al problema de la falta d’espai. En esmenten que, quan disposin de noves partides 
pressupostaries intentaran solucionar el problema, de moment no poden fer res. 

- Extractors sales fumadors dels interns PHPT: els extractors no tenen suficient aspiració i els 
funcionaris respiren l’aire cada vegada que entren a les sales, així com les olors a tabac s’escampen 
pel voltant de les zones de fumadors. L’ Administració ens indica que revisaran el sistema, i 
comprovaran la potència dels extractors de fum.  

- Us de desfibril·ladors: sol·licitem quin és el protocol que hi ha per l’ús dels desfibril·ladors, 
manteniment,  instruccions, etc., que es formi adequadament al personal no mèdic que pot fer-ne ús, 
i que el personal mèdic estigui familiaritzat amb l’aparell que disposin al seu centre. Ens confirmen 
que al CEFJE per l’any 2013 podran donar resposta a aquesta formació (i mentrestant?). Des de CCOO 
sol·licitem que es realitzi un protocol de funcionament i de manteniment en un Pla Global per a tots 
els centres de treball.  

Sense cap tema més a tractar, s’emplaça el comitè pel dia 26 de setembre de 2012. 

Per qualsevol dubte contacteu amb els delegats de CCOO del vostre centre. 

 


