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Reunió Comitè de Seguretat i Salut 27 de setembre de 2013 
 
 
Prèvies reunió__________________________________________________ 
 
CCOO demanem a l’administració el pla preventiu d’obres per l’any vinent, 
l’administració es disculpa per no haver entès la petició, prenen nota i ens 
confirmen que el mes aviat possible ens lliuraran la informació. Un cop ens 
aportin la documentació podrem afegir les propostes i possibles  correccions. 
 
Actes pendents de les  reunions anterior____________________________ 
 
El dia anterior es va enviar per correu electrònic les actes del mes de març i 
juny, les organitzacions les revisaran el més aviat possible. CCOO demana 
puntualitat en el lliurament de les actes, ja que són eina essencial de treball. 
 

 
Revisió de temes derivats de la reunió anterior_______________________ 
 
 
Accidentalitat Departament de Justícia any 2012 
 
Es deixa constància del lliurament del document que CCOO va demanar, amb 
la valoració de que les jornades perdudes s’han incrementat per 3, sense cap 
valoració més al respecte. 
 
Desfibril·ladors  
 
CCOO volem denunciar la mala gestió i el desinterès que està mostrant 
l’administració per una cosa tan seriosa com l’ús dels desfibril·ladors. 
Demanem que apliquin per analogia el decret 82/10 als centres penitenciaris, 
que implica que els edificis amb més de 500 persones n’estiguin dotats. 
 
Sol·licitem que es revisi si la dotació d’aquest aparells és la que es vol establir 
en cada centre i si la seva ubicació és la més idònia, i que es formi de manera 
urgent al personal necessari per fer-los servir segons les característiques i 
dotació de personal de cada centre, tal i com indica el Decret 151/2012, 
recordem que alguns centres no tenen serveis mèdics al torn de nit, CCOO 
insistim en que s’afegeixi al protocol d’emergències i es posi en coneixement el 
protocol d’intervenció en qualsevol cas. 
 
L’administració pren nota i revisarà el protocol d’emergències per tractar 
d’implementar-ho, seguirem insistint fins on calgui, amb la vida d’un company 
no s’hi juga! 
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Farmàcia QC 
 
S’han adoptat les mesures correctores adients. 
 
Farmàcia de Brians1  
 
S’han adoptat  algunes de les mesures  que es  poden practicar, la porta 
alternativa no és viable. S’ha de dotar de mobiliari ergonòmic ja que no tot el 
mobiliari compleix amb aquest requisit. 
 
Adaptacions de llocs de treball 
 
CCOO manifesta el seu desacord  en relació a l’adaptació 641R, ja que no 
dona unes especificacions concretes respecte l’ús del calçat de seguretat del 
personal laboral i no lliura un altre tipus de sabates per a la resta de la jornada, 
a més CCOO es reitera en la seva demanda de que es doni un altre tipus de 
calçat a tot al personal de manteniment, més adequat a les tasques que es 
desenvolupin i es reitera en la proposta de calçat feta en anterior comitè. A més 
denuncia que aquest calçat pot estar afectant els peus dels  treballadors. 
 
Cadires ergonòmiques CP joves 
 
CCOO vam denunciar la situació en que es trobava el centre penitenciari de 
Joves pel que fa a la manca de cadires, defectes d’obra als búnquer i carència 
total d’ergonomia i funcionalitat (pantalles, telèfons...). L’administració ens 
confirma que els han dotat de 6 cadires noves, els recordem la resta i esperem 
resposta. 
 
Paquets i embalums 
 
Reiterem la nostra petició que es revisin i s’ estandarditzin els embalums que 
s’envien intercentres i la paqueteria. L’administració continua dient que cap 
treballador manipula en cap moment les bosses, a CCOO pensem que “la 
bossa d’escombreries” no hauria de tenir aquesta finalitat i, per això, CCOO 
vam proposar que es podria encarregar als tallers del CIRE la realització. 
Sembla ser que això no els interessa  gaire, per què serà?. Caldrà buscar una 
altre empresa sense ànim de lucre? 
 
Botes personal manteniment 
 
Fa un any que vam sol·licitar que es canviessin les botes del personal de 
manteniment, que estaven  ocasionant lesions a alguns treballadors, fins al 
punt d’arribar a causar baixes.  
 
CCOO va presentar fins i tot un model alternatiu amb estàndard de qualitat més 
alts i més econòmics que el model obsolet  facilitat per  l’administració (no 
serveixen per caminar quilòmetres i quilòmetres, i tampoc transpiren). Aquests  
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no només continuen ignorant els problemes que tenen els seus treballadors 
sinó que els generen, fent recomanacions per adaptacions tan rocambolesques 
com que “el treballador porti posat el calçat de seguretat només quan resulti 
necessari” i quan no ho sigui, va descalç? O es posa els CROCK´s de Frank de 
la jungla? Quina vergonya!!! Esperem que solucionin el tema el més aviat 
possible. 
 
Litotròfia a Brians 2 
 
L’administració ens confirma el cas que va donar-se i ens informa sobre 2 nous 
possibles cassos en seguiment per confirmar o no diagnòstic,  revisaran les 
mesuraments i aplicaran els protocols. CCOO demanem a tots els treballadors 
que a la mínima sospita informin als tècnics de prevenció  i riscos laborals del 
centre. 
 
Personal especialitzat de neteja 
 
CCOO demanem que es verifiquin les hores que realitza el personal 
especialitzat de neteja en algunes zones de certa dificultat, exigim que es 
valorin aquestes tasques, considerem que cal netejar aquestes zones més 
sovint (treballs en alçada, neteja de ventiladors, filtres, càmeres, etc.).  
 
Elevades temperatures taller i paqueteria Quatre Camins 
 
CCOO informem a l’administració que les temperatures de paqueteria exterior, 
taller de manteniment i despatx del cap de manteniment es troben molt per 
sobre de la temperatura adient per desenvolupar qualsevol feina. Sol·licitem 
que condicionin aquests llocs de treball el més aviat possible. L´administració 
respon que s’ha trencat l’aparell d’aire i que ho arreglaran  el més aviat 
possible. 
 
Escales accessos al búnquer del CP Quatre Camins 
 
L’ administració afirma que farà complir la normativa en tots el trams d’escales, 
de moment només s’ha  adequat un tram d’escala. 
 
Roba per manteniments sanitaris 
 
CCOO demanem que es lliuri immediatament la roba als operaris de 
manteniment i  personal sanitari: malgrat que no hi hagi acord al comitè 
intercentres s’hauria d’agilitzar  el lliurament de roba, que ja  porta 3 anys de 
retard. 
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Activitats als tallers ocupacionals 
 
CCOO reclamem que, de forma prèvia al començament de qualsevol activitat, 
es presenti la respectiva avaluació de riscos, sobretot incloent al personal propi. 
D’aquesta manera es podran coordinar els protocols de seguretat amb els 
riscos de l’activitat. L’administració ens diu que està d’acord i que ens 
informaran. 
 

 
BREUS 

 
AUDITORIA 
 
L’administració ens explica que ells també estan pendents del informe elaborat 
per l’auditor i que ens el faran arribar. 
 
PLA DE PREVENCIÓ  
 
De les al·legacions que va presentar CCOO, estan elaborant el Pla de 
Prevenció que recollirà propostes fetes. 
 
RESIDUS RAIG X BRIANS 1 
 
CCOO demanem que es doni compliment a la normativa. La administració ens 
informa que amb la digitalització d’aquestes proves es soluciona el problema . 
Encara estan estudiant la manera de resoldre el problema  i ens informaran de 
la decisió.  Exigim que els residus siguin tractats com cal. 
 
ORDE MINISTERIAL PREVENCIO DE RISCOS BIOLÒGICS (NORMATIVA 
ESTATAL) 
 
L’administració no té noticia, CCOO es compromet a fer-la arribar al servei de 
prevenció. 
 
Accés als  centres de Quatre Camins i Joves QC 
 
L’administració està estudiant les actuacions per tornar a tallar la vegetació que 
impedeix la visibilitat. En relació a la proposta elaborada per CCOO  d’asfaltar 
la carretera  d’accés al centre, la administració veu poc probable que es pugui 
fer i es reitera en la realització de millores parcials. 
 
Barcelona, 29 de setembre de 2013.  
 
 
 
 


