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REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DELS CENTRES PENITENCIARIS 

19-03-2013 

 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior 
 

S’ aprova l’acta del mes de desembre. 

2. Revisió de temes derivats de la reunió anterior 
 

Brians 1 

Continuen sense reparar la coberta del poliesportiu, reiterem la nostra total 
preocupació i els recordem la total manca d’eficàcia en la gestió de l’incident , els  
sol·licitem que s’avaluï de forma immediata la valoració del risc per prendre les 
mesures que calguin per preservar la seguretat. 

L’administració excusa la seva passivitat en el fet de que no té línies de vida per 
poder visualitzar  fins on arriben els danys reals de l’estructura.  CCOO proposem l’ús 
de la cistella elevadora, sol·licitem que es revisin les línies de vida  i que es verifiquin 
i certifiquin, ja que en cap cas es pot fer ús sense aquestes premisses. Sol·licitem 
que, en tot cas, s’informi als treballadors dels centres que les tenen sense certificar, 
la inoperativitat de les mateixes i que no es pot pujar si no estan certificades. 
Demanem que se’ns passi per escrit la relació de línies de vida de que disposen els 
centres, i si tenen certificació. 

 

Brians 2 

6 anys desprès de l’obertura del centre,  desprès d’anys de peticions sol·licitant la 
reparació de les dutxes dels vestidors, sembla que començaran en un curt període 
de temps. D’aquesta manera es solucionarà la carència d’aigua calenta i l’ajust de 
l’adaptació de les dutxes. Sembla que el problema obeeix al llarg recorregut de les 
canonades, i ara l’escurçaran.  
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Ens informen també de la conclusió de les obres de la marquesina de l’entrada: 
segons han verificat amb els pilars centrals reforçats, afirmen que s’ha resolt 
l’incident. 

 

Manipulació de càrregues 

L’administració ens respon a la nostra sol·licitud que han donat un curs a 17 
persones des del CEJFE i han facilitat un tríptic sobre manipulació de carregues. 
Trobem que és una mesura, però no és la solució al problema; tornem a explicar que 
el problema no és tan senzill, el descontrol de la uniformitat de les carregues, 
grandària i pes, fa adoptar i realitzar postures no ergonòmiques i sobreesforços. 
Sol·licitem que es faci una avaluació dels riscos del lloc de treball, l’administració 
pren nota i afirma que ho revisarà, des de  CCOO proposem que es fixin uns 2 o 3 
models estàndards d’envàs amb límits de pes i mesures.  L’administració novament 
agraeix l’idea i tractarà de portar-la a terme.  

 

Proves sobre riscos biològics als professionals de tractament 

Demanem que es realitzin a tots els treballadors que estiguin en el desenvolupament 
de les seves funcions en contacte amb interns, també els recordem que restem a la 
espera que ens informin sobre el protocol  genèric actual que s’aplicarà en cas 
d’accident i possible contagi, sense oblidar que en tot cas es faciliti la màxima 
informació als treballadors des de el primer moment en ser atesos.  

Demanem que les revisions que no es van poder realitzar al 2012 per problemes 
amb  l’empresa adjudicatària del concurs es realitzin aquest, i que el nou concurs no 
es demori en el temps, en tot cas mantindrem informat al conjunt de treballadors per 
la sol·licitud de les revisions aquest 2013.  

Cal a dir, que hores d’ara, encara no han tret a concurs les revisions per aquest any, 
la qual cosa vol dir que es retardarà la seva realització. 

3.  Adaptacions de llocs de treball 

Ens passen un document on consten les següents adaptacions: 103, 132, 174, 310, 
491, 498, 595, 651, 704, 762, 766, 767, 769 i 773 un total de 14 adaptacions que 
s’han fet, entre les noves i les revisions de les existents,  per aquest període.  
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4. Informació general  

 

S'adjunta document resum del servei de suport psicològic del 4t trimestre 2012. 

 

Farmàcia del CP Quatre Camins 

Els informem que la il·luminació a la zona de preparació i manipulació de 
medicaments i del magatzem no es suficient. Estan pendents de disponibilitat 
pressupostària per a posar més il·luminació. 

 

Farmàcia del CP Brians 1 

Els informem que la il·luminació a la zona de preparació i manipulació de 
medicaments i del magatzem no es suficient, que el mobiliari no és ergonòmic, i que 
observem un clar problema de seguretat per obstruccions a la sortida de la farmàcia, 
i d’ubicació de substàncies inflamables. Denunciem que estan atemptant contra la 
seguretat dels treballadors del departament i que es doni solució el més aviat 
possible. Ho revisaran.  

També hem demanat  EPI’s pel personal sanitari, ulleres per a determinats 
procediments, roba de treball i una valoració per part del servei de prevenció del 
guants que es fan servir, ja que hem pogut constatar la presència en els centre de 
guants de làtex amb pols, no recomanats, i guants de vinil no apropiats per a 
determinades actuacions. 

Hem preguntat si es tenia constància entre els treballadors d’algun cas d’al·lèrgia al 
làtex: ens van contestar que no. 

 

Calçat del personal funcionari de vigilància dels centres penitenciaris 

Sol·licitem que es revisi el material antilliscant, l’administració ens informa que 
compleixen els mínims normatius, els recordem que els mínims normatius estan 
fixats per calçat en bon estat,hi ha treballadors que nomes han rebut un parrell de 
botes en 6 anys.., sol·licitem que es renovi el calçat amb la periodicitat adient al 
desgast. 
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Distintiu per millora de la qualitat de l’aire per les flotes de vehicles 

Demanen aquest distintiu pels vehicles que es fan servir al Departament de Justícia. 
Aquest distintiu té com a finalitat contribuir a la reducció de les emissions de 
contaminants  provinents del transport i s’emmarca dintre del Pla d’actuació per a a 
millora de la qualitat del aire 2012-2015). L’administració pren nota 

 

Control de riscos psicosocials 

Sol·licitem l’informe final i la implantació de les mesures correctores.  Entre d’altres 
requeriments d’ inspecció de treball, dintre de la campanya del control del serveis de 
prevenció propis, la inspecció a donat un terminis de 6 mesos per planificar les 
mesures amb calendari  per a la seva execució. L’administració respon que farà el 
possible per complir els terminis. 

 

Accidents de treball. Memòria d’accions preventives 2012 i Planificació 
preventiva 2013.  

CCOO demanem les dades dels accidents del 2012 amb el tractament estadístic  i la 
comparativa amb el accidents del 2011, així como la resta de dades assenyalades 
anteriorment. 

L’administració ens diu que li falten quatre dades per completar tota la informació i 
ens la farà arribar. 

 

Pavelló Penitenciari Hospitalari de Terrassa 

CCOO denunciem que el forat  de la sala de fumadors continua deixant sortir el fum. 
L’administració indica que ho revisarà per tal de posar solució. 

Denunciem novament la falta d’espai al vestidor femení i la falta de data per arreglar 
el problema, ho revisaran. 
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Accés discapacitats Puig de les Bases. 

L’administració ens informa que han arribat a un acord amb l’empresa adjudicatària i 
s’iniciaran les obres 

Adequació àrees de descans centres penitenciaris 

Demanem es revisin i s’adaptin les àrees de descans a la normativa i a la nova 
situació en els centres penitenciaris,  tenint en compte a dones embarassades i 
dones  que estan alletant . 

La administració farà una valoració de les àrees de descans. 

Impacte mesura reducció 15% 

Tal com preveu el Pla d’ Ocupació, demanem l’impacte que suposa la reducció del 
15% d’ horari i les càrregues de treball, que no s’ha fet. L’administració  afirma que  
les carregues de treball no són  un risc de treball per a la salut. Els hi farem saber a 
INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) que en una de les 
moltes definicions referents a la càrrega de treball diu que és: “El conjunt de 
requeriments psico-físics als que el treballador es veu sotmès durant la jornada 
laboral”, el nostre subdirector acaba de tirar pel terra tots els estudis i notes tècniques 
de prevenció que intenten fer-nos creure aquest tipus d’institucions. 
  
Desfibril·ladors  i formació 

Demanem la ubicació dels desfibril·ladors dels centres de treball, les persones que 
estan  designades per fer-los servir, la formació que s’ha fet i la que està planificada 
per fer, així com els protocols d’actuació en cas de necessitar el seu ús. 

L’ administració ens donarà aquesta informació. 

Cabines Lledoners 

Demanem que es cobreixin les cabines dels reflexos del sol, l’administració afirma 
que no té diners actualment i que pren nota. Des de CCOO  sol·licitem que ens 
facilitin la programació i la prioritat de la despesa. 

Identificació llocs de treball de embarassades  

Demanem la identificació dels llocs que poden ser ocupats per embarassades per 
categories. La administració ens diu que en aquest tema no hi ha  problemes  i que 
s’adapta a les treballadores en aquesta situació.  
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CCOO demana informació al respecte, proposa fer una comunicació al igual que es 
fa amb la resta de  adaptacions de treball. 

 

Quatre Camins 

         1- A la cabina de control del C4  hi ha esquerdes per on cau aigua amb un 
quadre elèctric al costat. Demanen la valoració de risc. Tota l’àrea C4 té goteres , 
demanem la reparació . La administració té demanat el pressupost i és una actuació 
que té valorat fer. 

         2- Demanem amb urgència que es doti de bandes antilliscants als accessos a 
cel·les dels mòduls 1 al 4 i que es revisin les escales d’accés a la cabina per on 
passen habitualment els funcionaris, la barana no disposa de mitjancera, en cas de 
relliscada el treballador es podria precipitar al vuit. L’administració afirma que ho 
revisarà. 

3- Accés al centre, l’accés és fa per la carretera, no hi ha cap accés diferenciat 
per vianants. L’ administració té pensat resoldre-ho separant una zona per a 
vianants. 

4-Paper de mans d’un sol us per al personal sanitari.  

Ens queixem de la poca celeritat a la solució de la manca de paper d’us sol ús per 
assecar les mans, aquest fet pot suposar un risc per el professional i per les 
persones que atenen.  

 

5. Altres 

Protocol actuació tuberculosis   

Després de la comunicació d’un cas de tuberculosi en un centre, demanem que la 
informació als treballadors es doni amb la màxima celeritat possible, davant la 
incertesa que crea en el treballador de si ha de prendre alguna mesura davant els 
seus familiars i si se li han de realitzar proves i amb quin termini. Demanem 
informació amb la màxima celeritat per evitar neguits innecessaris. La administració 
pren nota de la queixa. 
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Roba de treball personal laboral 

Demanem el lliurament de la roba de treball als col·lectius que la porten per motiu de 
seguretat o salut, els hi recordem que en relació al calçat de personal de 
manteniment de centres penitenciaris hem fet una proposta i esperem sigui recollida. 

Demanem el nombre de treballadors que tenim per centre. 

 

Controladores de potència 

CCOO proposem la instal·lació als centres de controladors de potència reactiva, ja 
que s’aconsegueix un estalvi a la factura de la llum. 

Barcelona, 20 de març de 2013 


