
 

 
 
 
 

GRUP DE TREBALL MEDI OBERT 
 

2ª reunió: informació posta en marxa protocol C.I.MO 
 
Assistents de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima: Carlos S., subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat 
i Rosa Maria M., cap de Servei de Medi Obert i Serveis Socials. 
 
Assistents d’Organitzacions Sindicals: IAC – CATAC , CSC, CCOO, CSIF i UGT. 
 
Desenvolupament reunió: el motiu d’aquesta segona reunió és presentar-nos el 
protocol de classificació inicial als centres de medi obert, CIMO,  el qual diuen que ja 
coneixem, però resumint, aquest protocol  permet que un penat amb una condemna 
inferior a 5 anys i amb el compliment d’una sèrie de requisits pugui ingressar i ser 
classificat en un centre penitenciari obert . Preveuen que el dia 25.11.20 serà 
publicada la Instrucció reguladora CIMO i el programa pilot començarà en els centres 
penitenciaris oberts de Lleida (han habilitat una zona amb tres habitacions i serà per 
ingressos CIMO homes i dones) i Barcelona 2 (per ingressos d’homes) durant 6 
mesos. El primer ingrés serà a mitjans del mes desembre del 2020. Al mes de març 
del 2021 es farà una reunió valorativa del programa pilot i al mes de juny del 2021  
s’implementarà  a tot el territori, el centre penitenciari de dones (ingressos CIMO 
dones) i  centres penitenciaris oberts de Girona i Tarragona (ingressos CIMO homes 
i dones). Preveuen un volum d’ingressos CIMO de tres interns per setmana i centre.  
Ens han fet un repàs ràpid del procediment  i el l procés seria 1r entrevista de cribratge 
amb un tècnic dels SSAP ; si és + per acollir-se CIMO en un termini de 5 dies màxim 
entrevista amb el TS dels SSAP; si és + CIMO ingrés CPO intentant que sigui dilluns 
per com a màxim divendres arribi del centre directiu  la classificació en 3er grau 
penitenciari .  Admeten que possiblement passaran 10 dies fins que arribi la 
classificació mentre l'intern podrà comunicar amb la seva família si cal, se li indicarà 
que porti tot el necessari per passar 1 setmana sense sortir del centre obert. Els 
representants de l’administració ens diuen que es indiferent  si no tenen economat o 
servei bugaderia o si tenen contacte amb interns amb experiència penitenciaria, 
argumenten que en el moment que els hi autoritzin el  3r grau penitenciari  la tindran 
igualment. El metge de referencia dels centres penitenciaris oberts assignat per 
Sanitat  tindrà autorització per consultar l'expedient metge i un cop ingressat al centre 
obert l’intern penat en un temps màxim de  48 hores  serà visitat pel facultatiu.  
Si hi ha una urgència medica caldrà trucar 061 i podrà sortir amb permís extraordinari 
sense força i sense està classificat, art. 155 RP.  
Els representants de l’administració diuen que ho tenen tot ben lligat, jurídicament 
i    organitzativament, ara que els recursos són els que són.  
 
Des de la SSP de la IAC-CATAC hem manifestat en primer lloc que celebrem la 
iniciativa i compartim que és una necessitat del moment actual del sistema 
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penitenciari, però dit això hem de valorar que el legislador no ha contemplat cap 
reforma en aquest  sentit. Hem afegit que el què  ens  atemoreix  i que te tots els 
indicis d'una irresponsabilitat és que en totes les reunions de MO que hem mantingut 
hem reivindicat  tant la manca d'inversió en infraestructura i de material com de RRHH 
i aquesta no ha estat ni molt menys atesa. Aquesta voluntat d'implementació d'una 
altra línia  totalment diferenciada de la s'està duent a terme ara, tot i que és una 
mesura molt idealista i teòrica creiem que estem molt lluny d'estar preparats 
dotacionalment  per assumir-la. En resum des de MO estem reivindicant mitjans per 
dur a terme la nostra tasca de forma acceptable,  i lluny de resoldre aquest tema és 
vol implementar una altra vessant amb un protocol totalment diferent de l'establert i 
que en aquests  moments tal i com estem creiem que només farà que sembrar més 
caos i frustració pels usuaris i els treballadors.  I aquesta opinió és generalitzada des 
de la primera línia d'actuació no des d'una una visió teòric-analista. 
 
Les OOSS hem demanat  que tots els interns  CIMO abans d’ingressar portin una 
acreditació de no COVID-19, PCR o antígens realitzada màxim 48 hores abans del 
seu ingrés  . Aquesta mesura creiem que és bàsica  per no trencar la cadena  de 
mesures  i protocols que s’estan duent a terme .  Des de la secció sindical de presons 
IAC-CATAC també  hem  insistit en la necessitat de ser rigorosos en el manteniment 
de la capacitat d’un intern per habitació, cosa que amb el protocol establert actualment 
s’incompleix aquesta premissa bàsica , com és el nucli de convivència distància de 
seguretat bàsica...l’incompliment d’aquest punt és el detonant de la majoria de casos 
positius de COVID-19.  
  
Hem tornat a insistir en  la necessitat d’augment de les dotacions de personal  dels 
tres àmbits, amb vacants que no es  cobreixen, substitucions...fet que venim 
reivindicant des del començament de la posada en funcionament dels centres oberts. 
Aquesta mancança fa que no es pugui dur a terme la nostra tasca amb la qualitat 
desitjada i que molts funcionaris de tots els àmbits hagin d’assumir que no els hi 
pertoca i que no es corresponen al seu nivell laboral. 
 
Us seguirem informant. 
Cuideu-vos. 
 
 
Barcelona, 18 de novembre del 2020 
Secció sindical de presons  
IAC-CATAC 
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