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REUNIÓ DE SEGURETAT  

 
I RISCOS LABORALS 04.07.2012 

 
 
Reunits per part de la Direcció del Centre, el Director, el Gerent, el Sots-
director d’interior i el tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, i per la part 
social assisteixen els representants de CCOO, UGT i Catac. 
 
 
MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES AL CCI I APARCAMENT 
 
El Sots-director d’Interior ens informa que al CCI només podràn accedir-hi 
els funcionaris de servei durant el seu torn, els Caps de Servei i els 
Comandaments del Centre i de manera excepcional els Cusis acompanyats 
pels Cap de Serveis o Comandament per poder visualitzar imatges d’algun 
incident ocorregut durant el seu torn.  
També ens informa que la sala de crisis de CCI només s’utilitzarà en cas 
d’emergència i que tot el sistema de seguretat informàtica que portava els 
operaris de manteniment de seguretat ha estat traslladat a l’accés A2V 
que, a més, és el més proper al Cos de Guàrdia. 
 
Respecte al aparcament, hi ha una nova ordre de Direcció (33/2012) que 
informa dels nous canvis.  
Només podràn aparcar els seus vehicles al parking de funcionaris el 
personal al servei de la Generalitat, es a dir, funcionaris, CIRE, personal 
laboral de la Generalitat, la resta del personal aliè al centre haurà 
d’aparcar al parking de visites (Ferroser, Limasa, Selecta, Clece, etc). 
Només es podrà accedir amb el vehicle autoritzat per Direcció ja que, 
durant el servei de nit, els Mossos faran un control dels vehicles aparcats 
dintre del parking de funcionaris i es comprovarà si pertanyen als 
funcionaris de servei de nit. 
En cas de sobresaturació del parking de funcionaris s’habilitarà 
l’aparcament a la plaça dels Mossos. 

 



 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoogenepresons.org 

 

Secció Sindical  C.P.  Lledoners 
www.ccoogenepresons.org               cplledoners@ccoo.cat 

INFORMA 
  

CONTROL DE RESCLOSES 
 
El Director i el Sots-director d’Interior ens informen que s’ha reinstaurat la 
seguretat dels tres anells de perímetre del centre. 
També ens informen que, com ja ens varen informar a l’anterior reunió, 
s’han activat totes les rescloses del centre. 
Però la seva activació ha comportat una sèrie d’inconvenients en alguns 
departaments com són Comunicacions, Ingresos, Dert i Infermeria. 
El sots-director ens comunica que s’ha revisat tot el centre per veure si les 
rescloses estaven del tot operatives i si eren eficaces. Com resultat 
d’aquesta revisió s’han desactivat les rescloses de la M04 de tots els 
mòduls i, a més, s’anul·laran del sistema informàtic de seguretat del 
centre. 
També s’ha elaborat un informe conjuntament amb dos Caps de Serveis 
de Seguretat de la Direcció General per establir quines són les rescloses 
realment necessàries als departaments abans esmentats i quan arribi 
l’informe definitiu aprovat per la DG modificaran algunes encara que 
reconeixen que també s’han de modificar alguns procediments. 
 
ANÀLISIS DELS ACCESSOS 
 
Els vestuaris de tot el personal treballador del centre estarà al edifici A2. 
Només estaran exclosos el personal de servei 24 hores (metge i infermera 
de guàrdia). 
També ens informen que han demanat autorització a la DG per poder 
instal·lar un escáner a l’accés B i totes les persones que vulguin accedir al 
interior amb bosses o paquets ho hauran de passar primer per a 
l’escanner. 
Les carmanyoles  s’hauran de quedar al frigorífic de la sala de descans del 
B encara que si algú vol emportar-se el menjar ho haurà de passar per a 
l’escaner. 
S’habilitaran guixetes per poder deixar els objectes personals.  
CCOO ha mostrat amb fermesa el seu rebutj davant aquesta mesura tot i 
que encara la DG no s’ha pronunciat. 
 
Algunes càbines d’accessos soporten massa càrrega de treball i s’està 
estudiant la possibilitat de traspasar a altres departaments part de le seva 
feina com p.ex. l’accés A1. 
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DESPLEGAMENT D’INTERNET AL CENTRE 
 
El Gerent ens informa que, des de gener d’aquest any, s’ha estat realitzant 
un seguiment a alguns ordinadors del centre de l’us d’internet als 
mateixos. 
La conclusió de l’informe és que s’está produint un abús d’aquest mitjà i 
ho volen corregir. 
A partir d’ara només disposaran d’accés a Internet alguns ordinadors (no 
han detallat quins) i s’habilitaran més punts de connexió a la sala de 
descans dels funcionaris. 
CCOO demana que es pugui mantenir aquest servei durant el torn de nit 
però el Director ha estat taxatiu i ha dit que no. S’ha demanat que, al 
menys, es pugui mantenir a l’accés B ja que el funcionari ha de estar 
dintre tota la nit i el Director ha contestat que potser lo que calen són més 
relleus. 
CCOO ha demanat que es revisin millor els serveis assignats.  Ens han dit 
que están revisant la normativa d’accesos i els diversos procediments del 
centre per si cal modificar-los. 
 
 
CAFETERIA FUNCIONARIS 
 
Davant les noves instruccions de la DG respecte del horari de cafetería del 
funcionaris CCOO ha demanat que es pugui utilitzar la cafetería con sala 
de descans fora del horari ja que es preveu que la sala de descans del B es 
quedi petita. El Gerent diu que ho estudiarà. 
CCOO tambè demana més màquines de Vending a la sala de descans i 
alguna màquina d’entrepans. També que es pugui tenir cafeteres y 
neveras a altres dapartaments ja que amb la pujada del preu del menú 
potser amb les neveres de la sala de descans no hi haurà prou. 
S’estudiarà. 
CCOO pregunta quin és el temps que disposen el treballadors per als 
descansos i el Gerent contesta que són de 30 minuts per esmorzar i 
berenar i una hora per dinar i sopar sèmpre i quan es doble durant el 
servei i que, en cap momento,  l’equip directiu ha parlat de canviar-ho. 
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SALUT LABORAL 
 
CCOO pregunta pel desenvolupament i implementació del plà 
d’autoprotecció. CCOO insisteix en la importància del desenvolupament i 
coneixement del pla, perquè en el cas que ocorri una emergència per 
incendi, inundació, etc, els integrants de cada mòdul o departament 
coneguin clarament els punts de reunió, camins d'evacuació i procediment 
d'actuació. La Direcció del centre ens indica que el pla està en 
desenvolupament i que no està implementat. 
  
CCOO demana, que es senyalitzi correctament el centre amb senyals 
fotoluminiscent, amb la finalitat de que els mitjans d'extinció i camins 
d'evacuació siguin visibles en cas de tall de subministrament elèctric o 
acumulació de fum produïts per incendi. En diuen que ho miraran encara 
que no disposen de pressupost. 
 
CCOO demana, que s'incideixi en la formació i informació als treballadors, 
sobre les mesures preventives a aplicar, que es deriven dels riscos de cada 
tasca i lloc de treball. La Direcció contesta que dins el possible 
s'augmentarà la periodicitat de la formació i l’informació. 
 
CCOO demana que s'habilitin armaris per als productes de neteja que 
s'emmagatzemen pels diversos lavabos del centre. L'adreça contesta  que 
intentarà solucionar-ho. 
 
CCOO demana que es realitzi l'avaluació de riscos d'higiene industrial. Que 
es verifiquin pels tècnics del Departament de Justícia, amb la presència 
dels delegats de prevenció, dels paràmetres d'il·luminació, temperatura, 
taxa de renovació d'aire, corrents d'aire, etc en cada lloc de treball, amb la 
finalitat de comprovar que s'ajusten a la normativa vigent. La Direcció 
contesta que es sol·licitarà a la DG. 
 
CCOO demana que es realitzi l'avaluació de riscos en ergonomia i 
psicosociologia aplicada, pels tècnics del Departament de Justícia i en 
presència dels delegats de prevenció, amb la finalitat de que es detectin i 
es marquin la directrius, per corregir els riscos derivats de la mala 
configuració existent als llocs amb pantalles de visualització, llocs amb 
gran càrrega de treball i llocs amb treball repetitiu. La Direcció contesta 
que es sol·licitarà a la DG. 
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CCOO demana que es col·loqui l'ordinador de la cabina del DERT a l'altura 
determinada per la normativa de pantalles de visualització, ja que 
actualment es troba molt per sobre d'aquesta altura. La Direcció contesta 
que s'estudiarà una solució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCOO C.P. Lledoners continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui 
cada dia una mica millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives, directament al 
grup de la secció sindical ,  correu  :   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cplledoners@ccoo.cat	  


