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INTRODUCCIÓ.- PUNTS PENDENTS DE REUNIONS ANTERIORS 
 
 
Punt d’accés vehicles Brians 1 .- S’ha efectuat una revisió per part de l’enginyer i no hi ha 
risc. La incidència que presentava està reparada. 
 
Farmàcia Brians 1 .- El centre informa que s’han instal·lat extractors d’aire, buidat el 
magatzem de la sortida de emergència on estaven les caixes, buidat el passadís  i que 
s’han reubicat les ampolles de aire. Estan pendent de la instal·lació de detectors d’incendi. 
Faltarà col·locar una barra antipànic a la porta d’accés per l’interior i quan estigui això 
finalitzat s’haurà de fer una nova revisió de l’espai. CCOO posa en dubta aquesta gestió 
per la impossibilitat de reubicar tot el material que hi havia el dia de la visita. Exigim que es 
compleixi el que diu la avaluació de riscos i s’apliquin les mesures correctores que proposa. 
Finalment demana una visita d’ inspecció quan s’acabin les actuacions. Demanem 
planificació en el temps de les actuacions i l’administració no esta en disposició de donar-
ho. 
 
No tenen solució encara sobre els residus de RX. Actualment es realitza una recollida en 
contenidors a l’espera de poder digitalitzar l’aparell. Demanem dotar l’espai de mobiliari 
ergonòmic. Ens queixem que fa més de 2 anys que esperem això. 
 
Centraleta d’incendis B2 .- CCOO posa en dubta que l’actuació  realitzada fins el moment 
hagi solucionat el problema. Demanem que es certifiqui la seva funcionalitat de forma 
urgent. Demanem comprovació in situ que la reparació s’ha efectuat i que tot funcioni 
correctament, s’acorda fer aquesta visita el dia 1 de juliol. 
 
CCOO demana si en altres centres han tingut problemes similars. La administració contesta 
que els problemes en B1 s’han solucionat i no hi ha noticies de problemes en altres 
centres. 
 
Pous de Quatre Camins .-   En el pous que no complien la normativa, s’han col·locat les 
mesures  correctores. 
 
Etiquetatge de productes de neteja .- S’ha fer un recordatori a nivell general a totes les 
empreses que operen als centres. 
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Formació 2n semestre.- Ens la passaran quant la tinguin. 
 
Taller UMS a Brians 1 .- Per fi, s’han col·locat les bandes antilliscants. 
 
Bandes rugoses a la carreter d’accés al centre  Brians1. 
 
CCOO va demanar la col·locació de les bandes rugoses a la carretera. L’administració no 
ho veu i diu que el que han de fer les persones que accedeixen al centre és disminuir la 
velocitat tal i com està indicat amb la senyalització. CCOO insisteix en que la corba esta 
mal peraltada i que des de que es van col·locar les bandes no ha hagut accidents. Raó 
suficient perquè es tornin a col·locar. 
 
Document que ens van entregar “ informe equipaments. Document pel seguiment de 

les incidències tractes en el CSS penitenciari”. 
 
Demanem informació sobre el document que vam rebre i esmenar amb actuacions 
pendents de realitzar i que no constaven en el document. Demanem que el departament de 
obres el complementi, que es faci una calendarització de totes les actuacions. 
 
L’administració  ja no recordava haver-ho lliurat  i ens informa que a dia de avui hi ha un 
altre document actualitzat i que no pot fer una previsió de actuació més enllà del 2015 -
2016. Aquest any sols tenen partida per realitzar 4 actuacions. CCOO ens queixem per 
aquest descontrol i per la falta de un Planning real de totes les actuacions pendents i la 
seva data prevista de realització. 
 
Contracte multitècnic  
 
Ens informen que la passada setmana es van signar quasi bé tots els lots del contracte de 
manteniment integral. No es van signar els de Ponent, Brians 1 i els dels 4 centres de 
Barcelona.  
 
Informació general 
 
Revisions mèdiques .- Ens informem que les revisions mèdiques fora de la província de 
Barcelona ja s’han obert: les realitzaran cada 2 anys i la gent que se la va fer al 2013 se’ls 
hi notificarà que no els hi tocarà fins al 2015 ( risc no biològic ). CCOO recorda que esta 
pendent  la de la província de Barcelona i reclama celeritat. 
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Punts de l’orde del dia 
 
Acumulació d’aigua a les dutxes de personal de Brians 2 .- l’Administració l’incorporarà 
al llistat d’obres pendents. 
 
Problemes produïts pels coloms .- Es va fer una neteja extraordinària per solucionar-ho a 
Brians 1, però a Brians 2 es reclama una nova actuació. 
 
Rotonda de distribució de vehicles a Brians 2 .- Es va fer la visita el dia 14 de maig en la 
avaluació de riscos i aquest punt formarà part d’aquesta. 
 
Certificats de revisió d’antenes de radio freqüència, telefonia mòbil. Torres de 
refrigeració ( UHPP Brians 1 ) .- Es demana els certificats de les revisions. 
 
Taller mòdul 2 de Brians 1 .- Es va fer la visita el mes de maig i es va poder comprovar 
cóm funcionava. Entre tots els membres del comitè el dia de la visita es va acordar que el 
CIRE aplicaria noves mesures higièniques. Es continuarà aplicant les mateixes mesures 
preventives. Va quedar constatat que l’aspiració no era suficient. Serà el CIRE qui haurà 
d’informar sobre les noves mesures. CCOO exigeix que es faci un requeriment al CIRE 
perquè informi de  les mesures correctores que pensa dur a terme per solucionar-ho. 
 
UMS, despatx CIRE, acumulació de vapor d’aigua per condensació Brians 1 .- Una 
vegada supervisat es va poder comprovar que era degut a una fuita d’aigua que actualment 
ja esta reparada. 
 
Inundacions i filtracions del sostre del poliesportiu .- Es un tema que ja ha sortit en 
d’altres comitès i que estarà inclòs en el nou document que ens faran arribar. Ens informen 
que actualment estant duent a terme una actuació per a la col·locació de mesures de 
seguretat que, en una actuació posterior, permetin realitzar la reparació. 
 
Funcionament de la centraleta contra incendis a Brians 1 .- Segons ens informen no hi 
ha un problema general, sinó puntual (segons informe el centre). 
 
CCOO ha demanat un seguit de coses del Centre Penitenciari de Lledoners que 
l’administració sol·licita que trametrem per mail. 
 
1 .- Quan es va realitzar l’avaluació de riscos, la direcció va impedir l’accés al CCI, 
sol·liciten que s’avaluï aquest lloc de treball. 
 
2 .-No es van realitzar els mesuraments de camps electromagnètics. Estem sotmesos a 
radiacions procedents d’arcs detectors, escàners detectors, quadres  
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elèctrics, radiotransmissors i, tot i tenir el marcatge CE, aquest sols contempla la seva 
exposició puntual. Nosaltres estem sotmesos en ocasions a l’acumulació de totes aquestes 
fonts enumerades alhora i sobretot en les cabines de control i durant les 7,5 h de la jornada 
laboral. 
 
3 .- Sol·licitem que s’ampliï l’avaluació de riscos a dues zones que no es va realitzar:  
Depuradora i dipòsits de emmagatzematge de gas. 
 
4 .-Sol·licitem que es realitzi la coordinació d’activitats empresarials. El centre ha de passar 
l’avaluació a les empreses on els seus treballadors realitzin alguna tasca en aquest edificis. 
 
5 .- Sol·licitem que ens facin arribar el control i registre d’instal·lació, així com el 
corresponents controls de radiació de raigs X de infermeria. 
 
6 .- Posem de manifest que no s’ha realitzat la implementació d’un pla d’ autoprotecció del 
centre. No hi ha protocols d’actuació en cas de explosió, inundació etc. El centre no 
disposa de la senyalització de vies de evacuació ( senyals autoluminiscents per casos de 
baixa visibilitat). No es realitza formació periòdica en horari de treball sobre els equips 
d’evacuació i contra-incendis. No es realitzen simulacres programats no sorpresius, si que 
s’han realitzat algun sorpresiu, però sense establir prèviament protocols d’actuació els 
quals s’han d’entrenar en els simulacres programats no sorpresius. 
 
7 .- Demanem informació sobre si és obligatori tenir una espai per sala de lactància, 
l’administració s’informarà del tema ja que, segons ens manifesta, hi ha una diferència 
entre sala de descans per a dones embarassades, que si que és obligat, i la sala de 
lactància. L’administració ens emplaça a la propera reunió per obtenir una resposta. Ens 
queixem de la direcció del centre, que actualment ha destinat aquest espai a zona de 
magatzem del material que s’utilitza per a la ludoteca els caps de setmana i que mai ha 
equipat l’espai adequadament. 
 
Neteja de les galeries subterrànies del  CP Quatre Camins .- Sol·licitem que es 
procedeixi a una nova neteja de la zona.  
 
Control de plagues del CP Quatre Camins.- Demanem que s’intensifiqui l’actuació que 
s’està duent a terme, ja que no s’ha obtingut cap resultat, tot el contrari, la plaga s’està 
escampant per altres cel·les i actualment ja ocupa 6 cel·les distribuïdes per les dues 
plantes. 
 
Llum d’emergència del CP lledoners .- Exposem el cas que va passar el dia 3 de gener 
on va marxar la llum del mòdul 3 i no van funcionar les llums de emergència ni les burres.  
Demanaran informes al centre i estudiaran el cas i ens emplacen a la 
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propera reunió del comitè. CCOO demana l’execució en temps i forma dels punts que 
afecten a aquest comitè i que formen part de la moció subsegüent a la Interpel·lació del 
grup ICV sobre la situació dels centres penitenciaris, que va aprovar el Parlament de 
Catalunya. L’Administració manifesta desconèixer el text aprovat i sol·licita que li fem 
arribar còpia pel seu estudi. 
 
 
Barcelona, juny 2014 
 
Agrupació de Personal 
Penitenciari de CCOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


