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Reunió Comitè de seguretat i salut centres penitenciaris
Març 2015
El passat dia 16 de marc vàrem assistir a la reunió del Comitè de seguretat i
salut dels centres penitenciaris per un banda l´Administració i per la part
social els sindicats CATAC, CCOO, UGT i CSIF.
Temes pendents:
Sobre l´ aparell de raigs X del CP Dones ens informen que el aparell te
totes les garanties i esta revisada per una empresa homologada, insistim en
que el lloc on esta ubicat aquet aparell no reuneix unes mínimes garanties , l´
Administració es compromet a revisar-ho.
Manipulacions de càrregues per part dels propis i trasllat de pertinences i
altres objectes en les furgonetes dels centres: l’Administració esta estudiant la
possibilitat de tindre contenidors o bosses per limitar la capacitat de pes i per
facilitar el seu trasllat en les furgonetes. Ens donen una fitxa d’informació.
Protocol d´Ebola: ens informen que realitzaran un curs on-line per a tot el
personal al llarg del segon semestre del any.
Temes proposats per la part social:
Tema radiotransmissors i polsadors: els “walkies” que utilitzem a serveis
penitenciaris tenen una vida útil d’un parell d’anys en condicions normals i les
seves bateries. Per solucionar la problemàtica generada amb aquests elements
de seguretat l’Administració esta estudiant la possibilitat de realitzar un
“rènting” dels mateixos, la part social insisteix en que cada centre mantingui
un estoc de seguretat.
Avaluacions psicosocials: l’Administració ens informa que la que estan fent
és sobre el conjunt del sistema, ens queixem que una avaluació per conèixer
la realitat dels diferents centres no es fa sobre la totalitat del sistema i cal fer
ho a cada centre, el clima laboral pot ser diferent en cada centre.
Pols taller CP Lledoners: des de la part social es demana la paralització de
treballs al taller 3 del CP Lledoners perquè no hi ha mesures de seguretat vers
la pols que genera l’activitat del taller.
Plans d'autoprotecció: en relació amb l'amenaça jihadista, l’Administració
facilitarà armilles de seguretat als funcionaris dels accessos on hi ha un
mosso.
També ens informa de les mesures d’autoprotecció amb el repartiment del
manual i ens informen de la necessitat de les mesures d’autoprotecció ( no
anar amb uniforme per carrer, vigilar amb les xarxes socials, ser curosos amb
a la informació que donem del nostre treball,…).
Accessos als centres penitenciaris Brians 1 i 2: es demana que el
Departament de Justícia faci les gestions oportunes perquè el departament
corresponent, Departament de Territori i Sostenibilitat, doni solució al tema
amb la construcció d’una rotonda al accés del polígon.
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Contractes multitècnics de manteniment: ens informen que el pròxim
contracte que es farà als centre penitenciaris serà de 4 anys + 1, el actual
nomes era d´1any que finalitza al juny del 2015.
Elements de protecció individual: es demana a l’Administració l’aprovació
per al personal de presons dels elements de seguretat que utilitzem
diàriament, encara no tenim reconeguts com epi´s els elements que
diàriament utilitzem en la tasca professional com són els radiotransmissors,
guants, sabates...Tema pendent per la propera reunió.
Barcelona, 16 de marc del 2015
Salut laboral
Secció sindical de presons
CATAC-IAC
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