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Reunió del Comitè de seguretat i salut dels centres penitenciaris 
Centre Penitenciari Obert Girona 

 
Hem informat que  des de fa unes setmanes s´estan fent modificacions d´obres al Centre 
Penitenciari Obert Girona no contemplades en el pla d´obres inicial, és més, aquestes 
modificacions s´estan realitzant  sobre l´obra ja feta, amb total improvisació, amb el 
malbaratament de diners que això suposa i sense donar cap informació prèvia a les 
OOSS. 
La secció sindical de presons CATAC-IAC diu que aquestes modificacions afectaran 
directa i negativament els treballadors del centre perquè la zona de descans  es redueix 
considerablement  quedant la distribució de l’espai en  una sala en forma de C vorejant 
uns lavabos que poden ocasionar males olors en una zona destinada als àpats. Hem 
demanat  la instal·lació d´extractors adequats. 
Els representants de l’Administració  diuen que estaven aprovades unes obres i finalment 
la direcció del centre va informar que es necessitaven més sales de treball i per tant era 
necessari modificar-les.  
CATAC-IAC informa que falta una sala de treball per als GMO: la petita part del antic 
centre que es destina a àrea de treball és clarament insuficient, demanen un espai 
correcte, suficient i digne, des del que treballar i controlar el centre. Els representants de 
l’Administració  diuen  que ho miraran. 
 
Pel que fa al búnquer del control d’accés ubicat a l’antic rastell del centre penitenciari, 
CATAC-IAC  ha manifestat  que no s’entén un búnquer tal com s´ha fet en un centre 
obert, queda més tancat que abans quan era un centre penitenciari  tancat. Hem exposat 
que creiem que era més adient una zona més oberta. També hem denunciat que  en 
aquest búnquer hi ha un excés d´aparells que en el seu conjunt poden ser perillosos per 
les radiacions i demanen que es comprovi la seguretat i es busqui un altre ubicació  pel 
RACK . Els representants de l’Administració  han dit que ho miraran. 
CATAC-IAC ha denunciat  la instal·lació d´una càmera de vigilància orientada directament 
al funcionari. Els representants de l’Administració  diuen que és normal, que és per 
seguretat i que no comporta cap risc. Hem reiterat que no estem d´acord, que controlar el 
lloc d’accessos és necessari però no ho és controlar la cara del funcionari i això suposa 
assetjament al funcionari que se sent vigilat. Els representants de l’Administració  han 
pres nota i diuen  que ho miraran. 
 

CATAC-IAC ha demanat que qualsevol modificació en l’assignació de  les funcions als 
treballadors del Centre Penitenciari Obert Girona ha d’estar regulat . Actualment hi ha 
canvis en les funcions que  no queden recollides en la regulació vigent  i  provoca una 
intromissió en les funcions dels diferents col·lectius: rehabilitació, administració i interior,   
a banda del risc que podria suposar que en el cas de  passar algun incident el funcionari 
que realitza funcions que no li pertoquen no queda cobert.  
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