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Comitè de Seguretat i Salut Laboral  
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En la darrera reunió del CSSL, primera després dels incidents produïts en les 
darreres setmanes als centres penitenciaris, CCOO va denunciar la inactivitat de 
l'Administració en matèria d’incendis. També vam mesures contundents per frenar 
les agressions al personal funcionari 

 
Manuals d’autoprotecció dels centres penitenciaris i protocols que els 
desenvolupen 

 
CCOO denunciem la manca de manuals d’autoprotecció, i dels protocols que els desenvolupen, 
arran dels incidents dels últims mesos en diferents centres penitenciaris: incendis i intervencions 
al CP Quatre Camins, CP Lledoners, CP Puig dels Basses, CP Mas Enric i CP Brians 2). 
 
Els delegats de Prevenció de CCOO vam exigir una intervenció clara i contundent per part de l’ 
Administració. Fins ara han demostrat que la seva actuació en un àmbit tan sensible, com és el de 
garantir la seguretat del personal dels centres penitenciaris, ha estat clarament insuficient i 
ineficient. 
 
CCOO vam ser l’únic sindicat, dels presents a la reunió, que vam denunciar clarament els següents 
incompliments i que afecten la totalitat de centres penitenciaris: 

 

 Els Manuals d'Autoprotecció no estan adaptats a la normativa actual 

 Els protocols d'actuació, o bé no existeixen o no es poden aplicar, sobretot en horari 

nocturn (horari amb poca presència de personal) 

 La manca generalitzada d'equips de rescat (equips de respiració autònoma ERA) i la 

utilització d'equips d'evacuació com a equips de rescat. També vam fer palès la 

deficiència en el manteniment dels mateixos (equips que no funcionen quan es fa ús). 

 L’absència de formació de les persones responsables de les intervencions i dels 

funcionaris que prenen part. 

 
Davant l’exposició concreta i detallada d’aquests incompliments, l'Administració reconeix 
explícitament que han detectat els mateixos problemes que CCOO havia plantejat i que, un 
cop detectades aquestes deficiències, han començat a elaborar un conjunt de mesures i 
accions per resoldre-les. 
 
L’Administració informa que està esperant un informe de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya que marqui als tècnics les línies de treball a seguir. Plantegen com a principals 
mesures un pla d’actuació específic, consistent en un augment de la dotació d'Equips de  
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Respiració Autònoms en tots els centres penitenciaris, la formació de tots els caps de servei 
com a caps d’intervenció, formació que arribarà posteriorment als funcionaris d’interior. 
També ens informen que, en relació a les intervencions, estan elaborant un protocol d'actuació 
d'entrada a cel·les. 
 
Tenint en compte l'actitud receptiva de l’Administració a les demandes plantejades per CCOO,  
instem  a constituir de manera immediata un grup de treball específic dins del Comitè per 
aprofundir en cadascuna de les deficiències (manuals d’autoprotecció, protocols, equips de 
rescat i formació). La resta de sindicats s’adhereix a la proposta. L'administració està d’acord. 
  
CCOO exigim una solució a curt, mig i llarg termini, dins d’un pla específic al Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral. L’Administració és la responsable de la seguretat dels seus 
treballadors i cal que prengui mesures urgents per garantir-la. CCOO controlarà que aquests 
compromisos, que han adquirit de manera formal en el si de l’òrgan competent,  s’executin de 
manera immediata i, si no es fa, denunciarem davant els organismes competents. 

 
Memòria tècnica de materials en els nous centres  

 
CCOO va sol·licitar en l’anterior reunió del CSSL la revisió de les qualitats, detallades a la 
memòria tècnica, de certs elements de seguretat del CP Mas d’Enric.  CCOO sol·licitem que es 
realitzin les proves i les modificacions adients que corresponguin per garantir la funcionalitat 
de tots els elements i, en tot cas, requerim la revisió dels materials de la resta de centres. 
L’Administració es compromet a portar-la a terme i ens informarà al respecte. 

 
Llistat d’accidents de treball ocorreguts per agressions/incidents amb interns 
des de l’1 de gener de 2016 

 
A requeriment de CCOO l'Administració informa que durant l’any 2016, fins a 30 de setembre, 
s’han produït  81 accidents laborals derivats d'agressions o incidents amb interns. 
 

CCOO insistim en l’elaboració d’un pla formatiu adequat i actualitzat i un augment de places 
per a la formació dels treballadors. Hem de fer tot el possible per evitar aquests incidents, 
desenvolupant protocols d'actuació, per evitar la inseguretat dels treballadors en el 
desenvolupament de les seves funcions. 

 

Formació derivada del contracte de manteniment multitècnic. 
 
CCOO sol·licita que s’executi la formació als treballadors prevista al contracte de manteniment 
multitècnic. L'Administració reconeix que són els gerents de cada centre els encarregats que 
aquesta formació es dugui a terme i que ens hem de dirigir a ells per conèixer l'estat d’aquesta 
formació. CCOO insistirà en tots els centres afectats per aquest contracte que es realitzi 
aquesta formació, ja pagada, en virtut d'aquest contracte. 

 
Barcelona, octubre 2016 

CONTINUAREM INFORMANT 


