
REUNIÓ D’ACAIP AMB LA DIRECCIÓ DE CP JOVES (26 juliol 2019) 

En reunió ordinaria i periòdica , el coordinador d’ACAIP i un dels delegats del centre, hem fet 

diferents propostes a la Directora. I ella ens ha explicat el seu parer al respecte  i els plans que 

té pel centre. 

Com  ja sabeu, l’Equip Directiu té planejat una reestructuració dels mòduls. Després d’estudiar 

diferents criteris com l’edat i classificació dels intern i tenint en compte que l’estada de molts 

d’ells  al Centre és de pocs dies, s’optarà per  ubicar als interns en móduls segon la seva situació 

de penats o preventius. 

La Direcció confía en  les Comissions de Participació com eina per millorar la convivencia entre 

interns i el funcionament general del Centre. L’Equip Directiu és perfectament conscient de la 

dificultat d’engegar projectes i executar-los segon el previst, donada la inmaduressa natural 

dels joves i la falta d’habits de treball en grup a mig termini. 

Esperem que aquests canvis millorin el servei públic que oferim i les condicions de traball de 

tots. 

També ha volgut destacar els treballs de manteniment fets al Centre,com ara la renovació dels 

detectors i sensors al departametn DERT. Lo qual ha de millorar la seguretat dels interns i 

treballadors. 

Entre les propostes plantejades destaquem especialment les condicions de treball a les 

cabines dels mòduls. Basicament: 

- la sobrecàrrega de treball, la qual cosa provoca estrés  

- la combinaciò de manca d’ergonomia del taulell de control, la molt propera instalació 

elèctrica i la renovació de l’aire que poden provocar malestar i mal de cap a alguns 

funcionaris. 

Per disminuir la càrrega de treball plantejem reduir l’exposició als imputs que reclamen 

l’atenció inmediata del funcionari (atendre el walkie, l’interfono i el telèfon; obrir i tancar portes 

sense bona visibilitat, mirar les càmeres, fer un seguiment dels interns que entren o sorten, etc 

). Per reduir l’exposició plantejem rotacions  al servei del búnker i organitzar els moviments 

principals d’interns dels dos mòduls amb un decalatge de temps, primer atendre un mòdul i 

després l’altre. 

Per millorar les condicions ambientals dels búnkers, demanem que els humificadors instalats 

siguin operatius i es donguin instruccions i mitjans per fer-los servir correctament. 

 



Respecte la instalació elèctrica que queda molt a prop de funcinari de servei al búnker i  la 

consola de botons de treball no és pot fer res sense una alta despessa. La reducció dl’exposició 

a aquestes condicions hauria d’evitar els mal de caps i les sensacions de malestar. Per cert, que 

la Directora no tenia coneixement d’aquestes queixes de malestar. Per tant, recomanem fer un 

comunicat de fets quan a algú tingui aquestes malestar desprès de fer servei al bunker. 

Cal recordar que l’informe dels Serveis Centrals de Riscos Laborals considera que les condicions 

ambientals dels búnkers són correctes. I només recomana la instal·lació de més punts de llum. 

Altres qüestions trasctades són la manca de confort als vestidors i millorar el seguiment i 

control dels interns.at 

Pels vestidors, especialmente el femení, propossem la instal·lació d’extractors d’aire per treure 

l’aire escalfat i carregat dels vestidors. La Directora es compromés a estudiar-ho. 

Respecte el seguiment i control d’ubicació permanent dels interns, insistim en que els i nterns 

han de presentar-se amb el seu quadrant per accedir a diferents departamnets i activitats. I s’ha 

de desenvolupar una sistema ágil i fácil per saber on li  toca estar a l’intern en cada momento. 

Això és un vell objectiu, i s’està treballant per millorar-lo. 

  

 

 

Fernando M. (Delegat d’ACAIP al CP Joves) 

La Roca del Vallés, 26/07/2019 


