
 
REUNIÓ INFORMATIVA CP OBERT GIRONA 

13.11.2015 
 

Avui les delegades del centre penitenciari obert de Girona ens  hem reunit amb el director  del centre. 
L’objectiu des de la secció sindical de CATAC-IAC ha estat  aportar millores en la gestió del servei de 
medi obert. Hem manifestat que la majoria de treballadors no estan d’acord en la nova estructura del 
centre perquè no es correspon amb la que hauria de tenir un centre penitenciari obert, l’excés de 
càmeres, portes i zones que han d’estar tancades provoquen,  al nostre entendre, un xoc amb el 
sentit del medi obert. L’espai que correspon al la cabina de control d’accessos és un espai 
excessivament reduït, tancat i poc àgil per desenvolupar la feina, amb greus mancances, entenem 
que aquest espai que a ser possible s’ha de mantenir amb dos  funcionaris les 24h del dia ha de tenir 
uns mínims com són una taula de treball, una butaca de descans, rellotge, penjador...el director ens 
ha informat que han d’arribar més cadires de descans perquè dos no són suficients. Hem demanat 
que des d’avui mateix una de les dos cadires estigui ubicada a la cabina de control d’accessos.  
Hem demanat que l’espai ocupat per l’equip 2 de tractament del centre, situat al costat de la zona de 
descans dels treballadors, es prenguin les mesures necessàries per tal de millorar la insonorització. 
Hem informat al director que CATAC-IAC ha demanant que vingui un tècnic en prevenció riscos 
laborals per realitzar una inspecció dels espais del centre penitenciari obert per tal que s’ajustin a la 
normativa de PRL. 
Hem informat que hi ha  portes que se’ns demana que han d’estar tancades i el pany no funciona de 
forma correcte, hem demanat que es revisin tots els panys per tal que funcionin correctament. 
Cal adequar un espai com a gabinet d’identificació amb una planxa d’empremtes digital o amb una 
planxa que estigui en estat òptim per tal de realitzar les empremtes amb  qualitat correcte i  càmera 
de fotos les quals hem proposat que s’haurien de renovar periòdicament  degut als canvis físics dels 
interns.  
Cal establir des de l’àmbit de rehabilitació la distribució de les tasques de neteja ajustades als 
diferents horaris de sortida dels interns , el director ens ha dit  que s’ha reorganitzat l’àrea de 
rehabilitació i que ara tindran un suport administratiu.  
Hem informat que cal millorar  el manteniment de les màquines expenedores de cafè perquè degut a 
l’ús queden sense subministra o bé tenen fruites d’aigua. El director ens ha informat que l’empresa 
gestora és CIRE i que actualment ha canviat d’empresa de manteniment amb l’objectiu de millorar el 
servei. 
Hem demanat servei de telèfon i connexió xarxa  per el personal de manteniment del centre i la zona 
de la cuina. El director ens ha informat que ho estan gestionant perquè degut a un error de previsió 
no s’ha donat aquests espais però en breu ho solucionaran dotant els espais amb telèfon i internet al 
personal de manteniment i cuina. 
Hem demanat que tots els espais de treball del centre estiguin dotats amb taules, armariets d’arxiu, 
suros, penjadors... 
També hem informat que la TV de la sala de descans dels treballadors no funcionava per un 
problema en la connexió d’antena. 
Hem reiterat el nostre malestar per el servei d’analítiques, un servei que no té cap protocol que reguli 
la recollida de mostres  i que al nostre entendre caldria que es gestiones des de la xarxa sanitària 
pública. El director ens ha dit que caldrà fer-se en el centre perquè en altres centres oberts ho fan  i 
que els psicòlegs tenen encomanada l’elaboració d’aquest protocol, hem reiterat que quedi ben 
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regulat per tal de depurar responsabilitats en cas de possibles  denúncies dels usuaris. També hem 
demanat la necessitat de regular el casos en que l’intern que no té recursos es troba malament i no 
té mitjà per anar al metge, no és correcte fer recaure la responsabilitat en el treballador per tant  hem 
demanat al director que faci les gestions necessàries per tal d’establir coordinació amb la xarxa 
sanitària pública.   
Hem demanat un espai on els treballadors socials puguin reunir-se amb les famílies dels interns. 
Hem presentat propostes d’horaris de sortida estàndards o la possibilitat que l’intern trií el dia de 
permís de sortida segons el nivell en el que esta per tal d’augmentar la motivació i alhora millorar el 
control.  
El director ha anat prenent nota de totes les necessitats i ens ha demanat temps per tal de millorar 
els espais i la tasca dels treballadors i alhora ens ha mostrat la seva disponibilitat per tal que els 
treballadors presentin propostes de millora. 
En el següent link podeu consultar la noticia en premsa sobre la remodelació del centre penitenciari 
obert de Girona. 
http://www.diaridegirona.cat/girona/2015/11/14/reconversio-preso-centre-obert-pas/753029.html 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Girona,  13 de novembre 2015 
Secció sindical de presons CP Obert Girona 
CATAC-IAC 

 


