
 

 

REUNIÓ  AMB LA DIRECCIÓ  

DEL CENTRE OBERT TARRAGONA 

Reunió amb la direcció del Centre Obert de Tarragona al Saló 

d'Actes del centre CP Tarragona. 

Ens informen dels següents punts: 

-INFRAESTRUCTURES : 

Una part de l’actual centre penitenciari serà el futur Centre Obert de 

Tarragona.  Fins que les obres de remodelació no finalitzin,  

s’adaptaran  les instal·lacions actuals, per obrir  el Centre Obert a 

partir de la data 24-11-2015. S’utilitzarà la part principal del centre 

amb petites modificacions i la part posterior del centre, que dóna al 

barri de Goya, serà el Centre Obert en el futur. 

Al Centre Obert aniran els interns de la Secció Oberta , les Unitats 

Dependents i els de l’article 86.4 . 

- TREBALLADORS: 

 Oficines: Unitat de suport administratiu. Cap d'administració, 

personal administratiu, personal de servei, gestió penitenciaria 

genèric d' oficines. 

- REGIM INTERIOR: 

GMO: 24 funcionaris de GMO , amb el torn de treball  m/t - t/n i 4 

dies  de lliurança. Sis guàrdies de quatre funcionaris. Per organitzar 

les guàrdies es cridarà al personal per ordre de puntuació obtinguda 

al concurs GMO, per poder elegir guàrdia 

REHABILITACIÓ:  2 psicòlegs , 2 juristes i 5 educadors. 

CRIMO:  6 CRIMOS. Elaboraran un horari i les funcions a realitzar. 



 

Tots els funcionaris poden anar de carrer, no es obligatori 

l'uniforme. Han d'estar identificats amb la targeta del centre. 

El dia 24 de novembre es realitzaran les conduccions al nou centre. 

Els interns de Secció Oberta se’ls donarà permís a la totalitat d'ells. 

El primer torn com a Centre Obert serà  tarda nit el mateix dia 24 . 

CURS D' ACOLLIDA : 

 A les dates 25-26-27 de novembre, es realitzarà un curs  d'acollida 

als funcionaris on s’informarà de tot el procés del nou Centre Obert  

TORN OBERT DE PARAULES 

Els funcionaris manifesten el seu desacord amb la implantació de 

l’horari des de direcció del centre,  imposada per la Direcció 

General. 

Demanen com s’ha fet als altres centres oberts, poder elegir el torn 

d’horari en una votació . 

La direcció no està per la labor de facilitar aquesta opció,  ja que la 

Direcció General, consideren que és el millor horari per poder donar 

un bon servei i bon funcionament. Segons la DG aquest horari 

funciona molt bé en els centres que està implantat.  

Vist la resposta d’aquesta direcció s'ha de dir que no comencen 

amb bon peu, ja que una de les demandes principals dels 

funcionaris és el poder elegir l’horari com han pogut fer els altres 

centres. 

Seguirem informant. 

 

Tarragona, 30 d' octubre 2015 

 

Secció Sindical Presons CP Tarragona 

CATAC-IAC 

 


