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CP OBERT GIRONA 

REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 
22.04.2021 

 

Assistents Administració: Antoni F., director CPOGi i Josep C., gerent 
CPOGi. 
 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO. 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 

01.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior: El gerent ens lliura les 

actes signades des de que ell és gerent del CPOGi, ens informa que intentarà 

recopilar les actes que ens falten però no ens assegura trobar-les perquè ell no 

n’era responsable. 

 

02.- Situació actual pandèmia COVID i modificació del “Pla d’acció davant de la 

pandèmia COVID 19 del CO Girona” aprovat en el Consell de Direcció del passat 

dilluns dia 20/04/2021. IAC-CATAC informa que ha revisat el protocol enviat  i 

que hem detectat que l’accés al gimnàs no està regulat, el director ens informa 

que continuarà igual que com fins ara està regulat atenent  l’ordre de direcció del 

28.12.2020, accés d’un únic intern.  Resumint  hi ha un augment  fins a un 25% 

d’interns/es en règim de vida 83 RP, fins ara teníem una ocupació del 50% i 

aquesta ha passat al 75% de la seva capacitat habitual. En el cas del CPOGi 

això implica que  les places d’homes passaran  d’una capacitat de 60 a 90 places 

i les de dones passaran d’una capacitat de 14 a 21 places. Han  fet la modificació 

del pla d’acció davant de la pandèmia COVID 19 el qual ens han fet arribar a tots 

els treballadors que contempla les directrius sobre  la ubicació dels interns. Els 

interns vacunats com a mínim amb la primera dosi,  podran ocupar habitacions 

de fins a 4 places. Els interns quan ingressin són els qui  ens hauran d’informar 

de si estan o no vacunats.  Els interns no vacunats ocuparan habitacions de 

màxim dues places.  

Des de CATAC-IAC hem preguntat si totes les taquilles dels interns tenen clau, 

el gerent diu que de la zona blava està tot actualitzat i que de la resta de taquilles 

del  interns li falta fer còpia d’unes 10 claus per manca de pressupost.  

EL director diu que l’ocupació d’interns al CPOGI és de 145 a 160 places, que al 

CPPB hi ha 37 interns en tercer grau, alguns amb destinació al CPOGI. Pel que 

fa a les ratios dels educadors socials és de 35 interns, el director afegeix que 

vetllaran perquè  no hi hagi un augment substancial de les mateixes. IAC-CATAC 

demana que ens facilitin el recull de ratios assignades.  

 

 03.- Propera implantació del classificació inicial medi obert (CIMO): IAC-CATAC 

pregunta si la direcció del centre ha previst  l'adequació de les instal·lacions  
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(zona ingressos, bugaderia, locutoris,...) així com la dotació de personal  per els 

ingressos d'interns CIMO. El director ens informa que fins al mes de juliol/ 

setembre no ingressarà cap intern CIMO al CPOGi.  Des de que s’ha implantat  

el programa pilot de CIMO al CPO de Lleida i al CPO Bcn-2 han ingressat 2 

interns al CPOLL i 10 interns als COOBcn-2 , al CPOGI ha ingressat un intern 

que li han fet la CIMO al CPO Bcn-2  i que hauran d’adequar un espai per les 

comunicacions de l’intern que ingressi pendent de CIMO perquè en aquesta 

situació l’intern no estarà més d’una setmana. Des de  la IAC-CATAC informem 

que els representants de la secretaria general en la segona reunió del CIMO van 

preveure que en alguns casos un intern podia estar en un centre penitenciari 

obert 15 dies pendent de ser classificat i que reiterem el mateix que vam 

manifestar en la segona reunió del CIMO del 17/11/20 amb els representants de 

la SG hem manifestat en primer lloc que celebrem la iniciativa i compartim que 

és una necessitat del moment actual del sistema  penitenciari, però dit això hem 

de valorar que el legislador no ha contemplat cap reforma en aquest sentit. Hem 

manifestat la nostra preocupació per la manca d'inversió tat en  infraestructura i 

de material com de RRHH. 

 

 04.- IAC-CATAC: Estudi viabilitat propostes de millora aportades en el recull 

d’enquestes als treballadors del centre. El director diu que amb l’objectiu de 

millorar volen incorporar les propostes perquè la majoria són viables sempre i 

quan no depenguin del pressupost.  Estan elaborant  un document que abans de 

l’estiu tenen previst acabar-lo.  

 

05.- IAC-CATAC / UGT: Manteniment i millora instal·lacions. Estat de les 

filtracions d'aigües. El gerent informa que les humitats estan igual,  que van fer 

una actuació urgent de la zona vermella i del despatx dels tècnics de l’equip 1 i 

que actualment no es disposa de pressupost per fer res més. Des de la IAC-

CATAC hem detallat les actuacions que cal fer: 

-Escales accés porta exterior porta principal: no tenien coneixement d’aquest 

desperfecte. 

-Sostre entrada del centre: està pendent. 

-Pintar zones despatxos: està pendent. 

-Claus taquilles interns: està pendent  fer 10 copies.  

-Canvi ubicació cabina control: no hi ha pressupost però davant la insistència de 

les OOSS i al ser un tema que es parla en totes les reunions, manca d’espai, de 

visibilitat... valoraran fer una proposta per tal que en un futur es tingui en compte 

aquesta necessitat  

Bomba de calor/fred cabina control: ja els hi ha arribat la peça (un compressor) 

ara falta que el tècnic faci la instal·lació, hem insistit  en la importància de arreglar  
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aquesta averia perquè des de fa més de 5 mesos està pendent de arreglo tenint 

un radiador ocupant el poc espai de la cabina de control.  

-Humitat sostre  lavabo interior funcionàries: ho tenen pendent  

-WC zona Marró (antic ingressos) habitualment embussat, manca pendent i 

pressió aigua: ens diuen que aquest és un problema de mal ús per part dels 

interns , no de construcció.  

-Rajoles menjador interns: ho tenen pendent  

-Formigues al Departament de dones: el gerent diu que això s’ha de comunicar 

per escrit mitjançant el formulari de desperfectes i que precisament ahir van venir 

al centre els tècnics de desinfecció i ell no tenia coneixement d’aquesta 

necessitat.  

Des de la IAC -CATAC demanem que no sigui únicament el comunicat de 

desperfectes el que s'utilitzi per atendre les necessitats  del centre. El gerent 

insisteix que cal que es facin aquests tipus de comunicats.   

-Arc detector de metalls: el gerent ens informa que està funcionant , que l’arc 

detector no es pot desendollar i que ara disposa d’un interruptor ren lateral per a 

connectar-lo, però insisteix, que l’endoll no s’ha de tocar. Des de la IAC-CATAC 

demanem que se’ns comuniqui de forma individual per tal de què quedi 

constància i millori el aclariment de la informació, sobretot quan es tracte 

d’alguna novetat d’aquest  tipus que influeix en el desenvolupament de la tasca 

als accessos i interior de l’establiment. 

- Càmera termografia: continua com fins ara, si qualsevol indica una temperatura 

alta cal que el funcionari de la cabina de control prengui la temperatura amb el 

termòmetre manual.  

El gerent ens ha informat que ell va elaborar un informe de 8 actuacions urgents 

del manteniment i millora de les instal·lacions i  que dos d’aquestes han estat 

aprovades i es resoldran com són el canvi dels parallamps (estaven fora de la 

normativa) i millora del CCTV. Resta pendent la millora de les portes 

automàtiques amb un sistema d’exclusa.  

 

06-Davant  la nostra insistència de manca d’efectius el gerent ens ha informat 

que el dia 3.05.21 comença un GO (funcionari de carrera  obligat a ser traslladat 

al CPPB en el tancament del CPGI); que pretén que una de les 2 ILT pendents 

de cobrir es cobreixin i en cas d’alta d’una ILT pugui passar a cobrir la segona 

ILT si aquesta encara continua i  que està elaborant un informe per la necessitat 

de reforç d’un CRIMO. 

 

Cuideu-vos! 

 

Girona, 22 d’abril del 2021Secció sindical de presons  
IAC-CATAC CP Obert Girona 
                                                                  


