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CP OBERT GIRONA 

NI 27.02.20 

Assistents Administració: Jordi T., director CPOGI , Toni F., sotsdirector CPOGI, Josep C ., 
gerent  CPOGI. 

Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO. 

Ordre del dia:  

01.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

02.- Valoració de la Direcció. 

03.- IAC-CATAC: Formació funcionaris. 

04.- IAC-CATAC: Informació sobre el programa de control de consum de substàncies 
additives: creiem que és del tot necessari que ens faciliteu informació sobre la gestió i 
desenvolupament d'aquest programa. 

06.- CCOO: Incidir en la normativa als interns d´objectes prohibits com motxilles, mòbils 
sense càmeres ni enregistradors. 

07.- CCOO: Transparències i informació de les decisions de la Junta de Tractament. 

08.- IAC-CATAC:  Centraleta cabina de control. 

09.- IAC-CATAC:  Protocol en cas desbordament riu. 

10.- IAC-CATAC:  Informació sobre reparació diferents humitats del centre i rajoles menjador 
interns. Volem saber quan tenen previst arreglar-les, hi ha humitats en els vestuaris, sostre 
lavabo interior dones, despatx CRIMO... 

11.- CCOO: Incidències que se´ls hi comunica als interns. Qui les notifica si l´emissor o el 
receptor. Es proposa que siguin els/les educadors/res els/les encarregats/des de fer-lo. 

Desenvolupament de la sessió: queda aprovada l'acta de la reunió anterior tot i que des de 
la IAC-CATAC  hem fet  unes consideracions prèvies fent constar la nostre disconformitat en 
la no introducció de la totalitat d'esmenes enviades i per aquest motiu presenten un escrit 
com annex  informant del que manca introduir en l’acta de la reunió del dia 10.12.19. 

02.- Valoració de la Direcció: el gerent ens informa que per tal de reduir la càrrega de feina 
de la cabina de control han establert dos línies telefòniques directes a l’equip de tractament 
número 2 (abans no en disposava de cap)  i una línia telefònica directa  a l’equip 1 
(disposava d'una línia telefònica directa). Els tècnics informen als interns del número directe 
de contacte amb els diferents equips  per tal que s'acostumin a contactar amb ells 
directament i que no sigui el funcionari de la cabina de control qui hagi de filtrar les trucades 
telefòniques.  Afegeix que entre els professionals de tractament del centre s’ha passat un 
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llistat dels números de telèfon interns perquè quan hagin de posar-se en contacte entre ells 
facin les trucades al número directe, és a dir  a través d’aquests números de telèfon sense 
necessitat de passar per la centraleta del centre. Des de IAC-CATAC preguntem des de 
quan ha estat fet aquest canvi, el gerent diu que des d'abans de finalitzar l'any 2019, 
demanem que ens lliurin els números per tal de poder informar directament dels números 
perquè el volum de trucades no s'ha reduït, és més aquesta setmana els companys ens 
recordaven la necessitat de tornar a plantejar aquest tema en  la reunió perquè no ha quedat 
solucionat. El sotsdirector diu que cal un temps perquè tothom s'acostumi al canvi de 
números de contacte. Des de IAC-CATAC hem proposat que aquests números de telèfon 
directe constin en els carnets que es lliuren als interns, el gerent diu que no és viable.  

-El director ens informa que han donat instruccions al personal de tractament per tal que els 
horaris d'entrada i sortida dels interns no coincideixin amb l'horari dels recomptes. 

-El gerent ens informa que ha estat atesa la petició de la IAC-CATAC de que els funcionaris 
puguin disposar dels comandaments  de bombes de calor/fred  per tal d'adequar la 
temperatura atenent les condicions climàtiques canviants però cal el manteniment d'aquest 
aires i dotar-los de gas perquè alguns no funcionen correctament, informa que no saben 
quan estarà solucionada l'avaria. Des de la IAC-CATAC informem que l'aire condicionat de la 
cabina de control tampoc funciona correctament perquè no escalfa, el gerent ens demana 
que tornem a comunicar per escrit perquè no li consta que ja hagi estat comunicat. 

-El gerent diu que va demanar informe al servei de prevenció de riscos laborals del 
Departament sobre la ubicació del plafó de fusta sense cantons arrodonits amb claus de 
paret que sobresurten, destinat a guardar les claus de les taquilles personals dels interns,  i 
que en la reunió anterior la IAC-CATAC va manifestar que no era  un sistema adequat, 
l'informe que els ha arribat és que la ubicació d'aquest plafó no suposa cap risc vinculat a la 
zona on l'han ubicat.  

-El director ens informa que han demanat eliminar el format Excel del document d'ubicacions 
dels diferents terminals  del centre perquè sigui  substituït per el format Llibre office que hi ha 
actualment  i que només pugui ser gestionat en aquest format per tal d'evitar els errors que 
es produeixin alhora d'actualitzar les dades del document, estan a l'espera de que ho facin. 
Des de la IAC-CATAC informem que continuen havent-hi errors alhora d'actualitzar les dades 
i és molt important solucionar aquest tema ràpidament. 

-El sotsdirector diu que ha fet un recull de les disfuncions de tots els canvis d'horari 
excepcionals, entrades i sortides dels interns i, segons les seves dades ,  han estat 14 
incidències  en 2 mesos. Des de la IAC-CATAC insistim en que el número  d'incidències són 
més i les que no té registrades en el seu recull és perquè s'han solucionat abans, afegim  
que amb la proposta que fem de que tots el canvis d'horari excepcionals  haurien  d'anar 
acompanyats de l'autorització per escrit és  per reduir els dubtes i comprovacions resultants 
dels canvis i en els recomptes reduir les diferents incidències. 

03.- IAC-CATAC: Formació funcionaris: el motiu d'incloure aquest punt és perquè percebem 
que no es facilita l'accés a la formació a determinats col·lectius d'aquest centre, com per 
exemple els GO. Tenint em compte que l'oferta formativa del CEFJE d'enguany ha estat dos 
cursos a Girona demanem l'accés a cursos de formació de l'EAPC i garantir que els 
funcionaris puguin disposar de les 40 hores de formació anuals perquè hi ha centres on les 
direccions ho faciliten. El gerent informa que és el CEJFE qui determina si un funcionari té 
dret o no a la compensació a les activitats formatives en funció de si el curs és d'aprofitament 
o de formació bàsica. Des de la IAC-CATAC hem dit que un dels objectius estratègics 
presentat al 2017 d'aquest centre era ”mantenir el bon clima laboral” incentivant la 



 3 

participació en cursos i jornades de formació, facilitant l'accés a la formació,  i aquest punt 
encara està pendent.  Demanem que cal tenir accés a formació específica, independentment 
del lloc que ocupes  i facilitar l'assistència a cursos de formació. Afegim que el medi obert és 
el gran oblidat pel que fa a la formació específica, només cal veure com les pràctiques 
professionals estan àmpliament orientades als centres penitenciaris ordinaris. La direcció del 
centre ens ha donat la raó,  i nosaltres els hi demanem que facin  gestions al respecte  
perquè, a banda de l'àmbit, el fet de disposar d'una oferta formativa notablement  reduïda 
comparant-ho amb Barcelona només falta que ens posin pals a les rodes. 

04.- IAC-CATAC: Informació sobre el programa de control de consum de substàncies 
additives: creiem que és del tot necessari que la direcció del centre ens faciliti informació 
sobre la gestió i desenvolupament d'aquest programa. El director del centre ens informa que 
s'han reduït notablement  el número de recollides  per la reducció del número d'interns del 
centre  i per un tema de pressupost , demanem tenir informació sobre es acords que es 
prenen en les juntes de tractament i el director accedeix a que els funcionaris de l'àmbit 
d'interior tinguem  les accés al contingut de  les actes  de les juntes, recordant el deure a la 
confidencialitat. Alhora ens convidar a assistir com a oients a les juntes de tractament.   

08.- IAC-CATAC:  Centraleta cabina de control. Aquest punt ha estat tractat en el punt 2. 

09.- IAC-CATAC:  Protocol en cas desbordament riu. El pla d'autoprotecció contempla com a 
baix el risc del desbordament del riu però el temporal Gloria va provocar que les autoritats 
demanessin  no sortir de casa  en la zona on està ubicat el centre per tant creiem necessari  
preveure un protocol en cas de desbordament perquè el que esta clar és que les 
informacions van estar contradictòries i de no saber què fer, no podem estar en la 
improvisació constant... El director del centre diu que no és necessari i en cas d'emergència 
cal aplicar el que determina el pla d'autoprotecció del centre. Hem aprofitat per demanar un 
protocol d’actuació urgent on especifiqui com han d’actuar el personal penitenciari en cas de 
coronavirus. El director del centre diu que ja han fet un reenviament a tot el personal 
penitenciari de la infografia i un enllaç del Departament de Salut. Des de la IAC-CATAC 
considerem simplista la informació enviada.  

10.- IAC-CATAC:  Informació sobre reparació diferents humitats del centre i rajoles menjador 
interns. Volem saber quan tenen previst arreglar-les: hi ha humitats en els vestuaris, sostre 
lavabo interior dones, despatx CRIMO, portes dels despatxos que no tanquen, arc detector 
de metalls no funciona... El gerent ens demana que presentem per escrit la relació de les 
diferents dependències que requereixen manteniment.  

 

 

Girona, 27 de febrer 2020 

Secció sindical de presons IAC-CATAC 

CP Obert Girona 

 

 

 


