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CP OBERT GIRONA 

REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 
24.10.17 

 
Assistents Administració: Paco L., director CPOGI i Juan Eloy P.,  administrador CPOGI. 
 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO. 
 
Ordre del dia:  
- OFICINA DE SUPORT ALS EQUIPS DIRECTIUS: 
 o FUNCIONARIS EN ACTIU 
 o BAIXES PER MALALTIA. 
 o JUBILACIONS  
o PERCENTATGES. 
 
 - PLANS D’EMERGÈNCIA I SEGURETAT  
o REVISIÓ DEL MANUAL D’AUTOPROTECCIÓ 
o MANUALS   
    URGÈNCIES MÈDIQUES 
     MORT D’UN INTERN 
o SIMULACRES. VALORACIÓ 
o BONES PRACTIQUES   
     PRACTIQUES PROFESSIONALS AMB ELS CRIMOS 
 
- PROJECTES DE MILLORA. 
o CONSOLA DE COMANDAMENT 
o AIRE CONDICIONAT A L’ENTRADA.  
o REPARACIÓ TEULADA ANTICS TALLERS  
o REPARACIÓ TEULADA DE LES GARITES  
o UNIFICACIÓ CENTRALETA D’INCENDIS  
o EMPRESSA FULTON.  
o CORNISA EDIFICI MANTENIMENT. 
 
 - PROGRAMES DE TRACTAMENT  
o CONTROL D’ENTRADES I SORTIDES  
o CONTROL CONSUMS DE SUBSTÀNCIES PSICOACTIVES.  
 
-PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió: el director del CPO Girona informa que s’atendrà la petició de la secció 
sindical de IAC-CATAC sobre la necessitat d’indicar qui proposa cada punt de l’ordre del dia, tal i com es 
fa en totes les reunions entre els representats de l’administració i les organitzacions sindicals. 
L’administrador del CPO Girona informa que actualment hi ha una plantilla de 61 treballadors en actiu , en 
l’àmbit d’interior hi ha 26 GMO i 6 CRIMO. Pel que fa personal laboral hi ha 3 però aviat seran 2 perquè el 
dia 30.11.17 hi haurà baixa per jubilació de la persona responsable de la neteja. La voluntat  de la Direcció 
general de serveis penitenciaris, DGSP, és contractar un servei de neteja extern  no cobrint la substitució 
amb la contractació de personal laboral, actualment només hi ha 5 laborals en tots els centres 
penitenciaris de Catalunya (3 al CPO Girona, 1 CP Puig de les Bases i 1 al CP Dones) perquè des de fa 
temps la intenció és externalitzar la majoria dels serveis.  
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Pel que fa a les baixes per malaltia actualment  hi ha 2 GMO i la sotsdirectora, essent aquesta última 
substituïda per el psicòleg del CPO Girona qui manté les 2 funcions. Els 2 GMO no han estat substituïts 
perquè la dotació mínima contemplada per el bon funcionament d’un centre penitenciari obert d’aquestes 
característiques  és de 24 GMO i 6 CRIMO, en cas que s’incrementessin les baixes de llarga durada la 
direcció del centre es compromet a gestionar la substitució. La secció sindical de IAC-CATAC indica que 
en el àmbit administratiu la dotació mínima contemplada per la DGSP era de 5 GO, actualment hi ha 3 GO 
en servei actiu i  2 GO no han estat substituïts, la direcció del centre diu que ells van demanar la 
substitució d’un GO però la DGSP ha decidit que no quedi cobert.  
S’ha substituït la baixa per jubilació d’un CRIMO amb  1 CS del CPPB que abans havia estat obligat a ser 
desplaçat amb el tancament del CP Girona. La direcció del CPO Girona creu que en cas de que s’hagin de 
fer més substitucions es donarà, com en el cas de la jubilació del CRIMO, prioritat als funcionaris del CP 
Girona obligats a ser desplaçats al CP Puig de les Basses.  
Pel que fa a la informació sobre el percentatge presència efectiva en període vacances de cada àmbit. La 
direcció del centre diu que en el àmbit d’interior només pot marxar de vacances, segons normativa , un 
25% , essent més flexible el còmput en els àmbits d’administració i tractament. La secció sindical de IAC-
CATAC demana que per el bon funcionament del servei s’ha de fer un ajustament  en els criteris establerts 
per càlcul dels percentatges per tal  que no quedi un col·lectiu perjudicat. La direcció del centre diu que ho 
tenen i ho tindran en compte, que atenen peticions personals, en la mesura que es pot,  fent canvis i 
combinacions necessàries per tal de no perjudicar ni al treballador ni al servei. Pel que fa a la dotació 
mínima en el servei d’interior és de 3 funcionaris.  
 
Plans d’emergència i seguretat, la direcció del centre recalca que no són els funcionaris qui han de 
determinar o decidir el tipus d’urgència i cal trucar al 112 perquè ells tenen uns ítems per determinar els 
tipus d’urgència. El manual d’autoprotecció esta revisat i s’han elaborat dos protocols nous, un manual 
d’urgències mèdiques i un de mort d’un intern.  
La secció sindical de IAC-CATAC hem preguntat què cal fer en cas d’avaria greu fora de la jornada laboral 
de la persona responsable de manteniment del centre., l’administrador diu que ara no es pot fer res, 
únicament trucar al comandament d’incidències perquè no hi ha contractat cap servei d’urgències per 
avaria. 
Pel que fa als 3 simulacres realitzats en data 18.5.17, 22.08.17 i 6.9.17 en horari de màxima presencia de 
funcionaris, l’administrador informa que la valoració des de la direcció del centre ha estat positiva. El 
7.11.17 donaran un curs de suport vital i DEA,  l’administrador demana que tots els funcionaris que s’han 
apuntat hi assisteixin perquè aquest curs és de pagament, posteriorment es faran més sessions d’aquest 
curs  per tal que tots els funcionaris estiguin formats.  
De les 5 pràctiques professionals estipulades, es va suprimir una i dues es van fusionar essent 3 el total 
de practiques professionals  impartides per  2 CRIMO del CPO Girona, s’han fet 13 sessions en les que 
han participat un total  de 68 funcionaris, i la valoració de la direcció del centre ha estat positiva. 
L’administrador del CPO Girona ens informa que   te la intenció que es reprenguin aquestes pràctiques 
aquest mes de  novembre, la secció sindical de IAC-CATAC demana aclariment sobre les pràctiques, per 
saber si es traca de pràctiques noves o nous professionals que les  impartiran, davant la resposta de 
l’administrador de que es tracta de les mateixes 3 pràctiques, impartides aquest any per els 2 mateixos 
CRIMOS i dirigides a la mateixa gent que les hem manifestat que no estem d’acord demanant que no cal 
fer el que ja s’ha fet 2 mesos abans. El director del CPO Girona valora l’esforç de les persones que han 
realitzat les pràctiques fins ara i manifesta que farà valoració amb els professionals per tal de determinar si 
cal o no tornar a fer el mateix i proposar més professionals, CRIMO i GMO, que puguin desenvolupar la 
tasca de formador de pràctiques professionals de cares al proper any. 
 
Referent als projectes de millora s’ha donat l’entrada, la zona on estan ubicades les dones i el passadís de 
les taquilles d’un aparell d’aire condicionat; han reparat la teulada dels antics tallers perquè tenia filtracions 
d’aigua, l’obra de reparació de la teulada va acabar-se el 14.09.17; han unificat la centraleta d’incendis i 
tenen pendent de reparar la teulada de les garites. L’empresa Fulton ha deixat de prestar els serveis, 
l’administrador ens informa que la situació actual és molt precària perquè ja no es disposa d’aquest servei.  
A la bombolla de control d’entrades i sortides esta previst l’aprovació del projecte que ha efectuat 
l’enginyer del CP Puig de les Basses per tal d’unificar la consola dels comandaments. Des de la secció 
sindical de IAC-CATAC hem preguntat  a qui han presentat la proposta perquè nosaltres no en tenim cap 
coneixement i pensem que podem aportar criteris de millora, la direcció del centre diu que no ens l’han 
presentat a nosaltres ni a cap organització sindical però si que han comptat amb participació del personal 
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d’interior a qui han demanat parer en determinades qüestions.   Hem insistit en que si no hi ha una 
ampliació de l’espai físic de la zona de la bombolla cal reubicació de la mateixa en un altre espai. 
 
El director del centre valora positivament el programa d’entrades i sortides  dient que funciona bé i que 
tothom si ha implicat . el dia 31.10.17 vindran 2 tècnics per tal d’implementar el tema biometria, (empremta 
digital) L’administrador afegeix que en cas que pugui servir-nos per identificar les entrades i sortides es 
decidirà a quin lloc anirà ubicat.   
S’incorpora a la reunió el sotsdirector i psicòleg de l’equip 1 per tal donar-nos informació sobre els 
programes de tractament de control de consum de substancies psicoactives que s’està fent des de fa 9 
mesos (gener a setembre 2017): s’han realitzat 627 mostres d’orina  que venen a ser un promig de 15 
mostres a la setmana a un 30%  dels interns, 57 interns, essent 21 interns que han donat  positius,  
bàsicament els positius venen donats per el consum de cocaïna amb algun repunt de consum  l’heroïna. 
Per motius relacionats amb el tractament han estat 14 interns regressats, essent, concretament,  9 interns 
els regressats per consum de drogues.  
Els controls d’alcoholèmia s’han efectuat a 62 interns, un 30% dels interns pel que fa a resultats positius 
en els controls d’alcoholèmia ha estat a 23 interns, essent positiu en 86 ocasions nivells superior a 0.0,  i 
en 12 ocasions nivells superiors al 0.25.El sotsdirector ens informa que des de l’estiu fins a data d’avui 
s’han incrementat els resultats positius per consum sobretot en casos de condemnes curtes. Els 
programes de tractament individualitzat estableixen els nivells màxim de consum. El director del centre diu 
que els programes de tractament de control de consum de substancies psicoactives funcionen bé tot i que 
quan hi ha hagut alguna incidència s’ha intentat corregir-la. Pel que fa als pegats no es fan perquè 
consideren que no són fiables. Des de la secció sindical de IAC CATAC hem preguntat quin es el 
pressupost per el de tractament de control de consum de substancies psicoactives, la direcció del centre 
ens ha dit que sobre uns 2000 euros trimestrals.  
Des de la secció sindical de IAC-CATAC hem demanat que el control de consums de substàncies 
psicoactives s’ajustin a l’horari general del centre, és a dir acotar l’horari de recollida de mostres d’orina  
ajustat amb l’horari general del centre, i que a partir de les 23.15h no es realitzin cap control fins l’endemà 
coincidint amb l’horari d’obertura de les zones de vida/inici activitats i higiene personal. El sotsdirector del 
centre diu que en aquest tema no hi ha cap problema, que fins i tot algun funcionari els hi havia fet la 
consulta i que tant la psicòloga com ell, que són els professionals responsables d’ordenar la recollida 
d’orina,    havien dit que no hi havia un horari establert tot i que s’entén que com menys demora en tel 
temps hi hagi en la recollida es millor, però donat que els efectes del consum solen durar uns tres dies no 
hi ha cap problema en què es realitzin al matí en cas d’arribada tard d’un intern. IAC-CATAC demana que 
aquesta resposta cal que consti protocol·litzat perquè el fet que hi hagi canvi de guardià pot crear 
confusions o malentesos.  També hem demanat que per altre banda s’han d’adequar els formularis perquè 
no venen signats mai per els professionals responsables d’ordenar la recollida d’orina i que provoca 
confusió perquè a vegades ho signa el funcionari que gestiona la recollida i sota el nostre punt de vista ell 
no ha de ser el responsable de signar la sol·licitud.  
IAC-CATAC demana que a la zona de descans dels funcionaris hi hagi un taulell d’informació sindical 
perquè les dos vitrines que hi ha a la zona de vestuaris no hi va tothom. 
El director del centre ens informa que de moment la zona de l’ antiga secció oberta i vestuaris continuaran 
igual, és a dir que no se’n fa càrrec l’ajuntament com en un principi s’havia dit. 
Us seguirem informant. 
 
Girona, 24  d’octubre 2017 
 
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC 

 
 

                                                                                                                  


