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CP OBERT GIRONA 
NI 26.11.20 

 
Assistents Administració: Toni F., director CPOGI , Anna C., sotsdirectora CPOGI i  
Josep C ., gerent  CPOGI. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO. 
Ordre del dia:  
01.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 
02.- Presentació de la nova direcció. 
03.- UGT-CATAC: COVID-19.  Situació actual al centre i aplicació mesures preventives 
04.- UGT-CATAC: Revisió protocol seguretat en casos de regressió de grau. 
05.- UGT-CATAC: Situació del manteniment de les instal·lacions del centre. 
06.- UGT_CATAC: Obertura i afectació del Centre Educatiu de menors en un edifici del 
nostre centre. 
 
Desenvolupament reunió: 
 01.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors: des de la secció sindical de 
presons IAC-CATAC fem recordatori en la reunió del 10/12/20 es van establir els criteris a 
seguir pel que fa aquest punt  i no s’estan complint , es va establir un període màxim de 15 
dies després de la reunió per enviar l’esborrany de l’acta i poder incloure les esmenes. 
L’esborrany de l’acta de la reunió anterior s’ha enviat 8 mesos després de fer la reunió . El 
gerent ens manifesta que a partir d’ara es respectarà. 
 
02.- Presentació de la nova direcció: el director del centre ens manifesta que la seva voluntat 
és que hi hagi una gestió participativa i establir uns protocols de procediment clars  i  ser 
estrictes en el compliment dels procediments. Afegeix que aquesta voluntat  té 2 punts de 
vista diferents,  la participació pròpiament dita en fer-li arribar els diferents punts de vista  i la 
responsabilitat. Els objectius de l’equip són eficiència i que els treballadors es sentin a gust. 
En les reunions entre l’equip directiu i les organitzacions sindicals, OOSS, la sotsdirectora de 
tractament no assistirà a no ser que algun dels punts de l’ordre del dia versi sobre el seu àmbit 
i en aquest cas seran els primers punts a tractar per tal que ella pugui anar a desenvolupar la 
seva tasca diària.  
 
04.-: Revisió protocol seguretat en casos de regressió de grau: ens informen que l’equip 
directiu ha elaborat un protocol en casos de regressions de grau, l’han elaborat sense tenir 
en compte la participació de cap col·lectiu perquè era urgent actualitzar el protocol vigent i 
incloure l’actuació dels tres àmbits del CPOGi. Afegeixen que en tot cas en la propera reunió, 
d’aquí 3 mesos els hi fem arribar les nostres aportacions de millora. 
 
 03.- COVID-19.  Situació actual al centre i aplicació mesures preventives: ens informen que 
ahir van distribuir unes cintes adhesives al terra del centre per tal d’establir un espai entre 
interns en el moment que es formin cues.  
Han distribuïts 5 dispensadors fixes de gel hidrològic.  Des de la IAC-CATAC reiterem la 
demanda que els van fer arribar per escrit el 21/10/2020 a l'entrada dels mòduls. El gerent 
diu que pel que  fa a les habitacions compartides aquestes només poden ser en les 
habitacions on abans hi havia 4 interns (zona groga, blava, vermella i algunes habitacions de 
la zona marró ubicant als interns un al llit baix de la dreta i l’altre al llit alt de l’esquerra de 
forma inversa per tal d’establir una major distancia entre ells. Ens informen que l’equip de 
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tractament ha augmentat el número d’interns en article 86.4 per tal de buidar el centre i que 
el fiscal recorre tots els casos en canvi el JVP els manté. Pel que fa a la neteja de les zones 
de treball s’ha incrementat el contracte de neteja vigent. IAC-CATAC demanem que els 
despatxos del CRIMO, despatx interior de funcionaris i cabina de control es netegin un mínim 
de 2 cops al dia perquè són espais ocupats les 24h, per exemple la cabina de control i el 
despatx interior de funcionaris està ocupat per un mínim de 6 persones diferents. El gerent 
diu que va rebre queixa d’un grup de treball que deia que feia una queixa generalitzada  
perquè en l’horari que es netejava la cabina de control al matí no era viable pel volum de 
feina. IAC-CATAC hem demanat que s’estableixi un horari que no distorsioni el 
desenvolupament de la tasca però que això no és motiu per reduir la neteja, el gerent ens diu 
que ho revisarà i en el moment que detectem que hi hagi una reducció en les mesures 
d’higiene del servei de neteja l’informem per escrit, IAC-CATAC respon que ja ho hem fet 
donant detall de com netegen. El gerent ens informa que l’enginyer industrial del CPPB ha 
estat revisant els sistema de renovació de l’aire. CATAC-IAC demana que tot el personal quan 
entra a treballar pugui disposar de mascareta facilitada per el centre, actualment si no 
coincideixen amb el personal d'oficines la resta de personal no pot disposar de mascareta, el 
gerent ens informa després de produir-se diferents plantejaments sobre aquest tema que així 
ho establirà. La IAC-CATAC en demanat el canvi d’aixeta manual per monocomandament  
del lavabo de dones del la zona d’oficines així com augmentar el temps del temporitzador de 
la llum.  
 
05.- Situació del manteniment de les instal·lacions del centre: el gerent ens informa que el 
sostre de la zona vermella ja està impermeabilitzada i ara han de fer la part interior d’aquesta 
zona i dels despatxos de la jurista i la psicòloga de l’equip 1 . S’ha parlat d’arreglar la caixa 
punt de xarxa del despatx de funcionaris interior la qual està subjecta amb cinta de carrosser, 
el gerent diu que donarà instruccions perquè es modifiqui la ubicació de l’extintor d’aquest 
despatx. IAC-CATAC pregunta per quan tenen pensat  cobrir les rajoles que falten al menjador 
d’interns, el gerent diu que no s’ha fet perquè no en troben rajoles iguales.  
Pel que fa a l’arc detector de metalls, el qual reconeix la direcció que està mal ubicat al igual 
que la cabina de control, el gerent ens comenta que el seu mal funcionament és degut a la 
seva desconnexió manual que es fa per part d’algun funcionari que tenen identificat. Per 
aquest motiu nosaltres hem deixat palès que l’equip directiu, doncs, té que fer la seva feina i 
solucionar aquest tema,  no pot ser que per aquest motiu tot el personal del centre estigui 
privat d’un element de seguretat important.  
Ens han comentat que hi ha una proposta de projecte d’automatitzar les portes per tal que 
funcionin a mode d’exclusa però a hores d’ara encara no està autoritzat. Nosaltres els 
comentem que un projecte important com aquest  evitaria molts problemes  i confusions en 
el desenvolupament de la tasca a accessos, i per això mateix caldria fer un seguiment de 
l’estat i procés d’aquest projecte, fent una reclamació si s’escau.  
El gerent ens comenta que el que estan prioritzant és el bon funcionament del sistema de 
videovigilància. 
 
06.- Obertura i afectació del Centre Educatiu de menors en un edifici del nostre centre: ens 
informen que a partir del mes de març a l’antic edifici de la secció oberta anirà una unitat del 
centre educatiu de Montilivi,  preveuen que seran uns 10 interns menors,  la capacitat pot ser 
fins a 16 interns menors, informen que serà una unitat  independent del CPOGI i únicament 
dependran pel que fa a  subministres (aigua, gas i electricitat)  i del nostre servidor informàtic. 
 
 
 
Us seguirem informant.  
 
 

 
Girona, 26 de novembre 2020 
Secció sindical IAC-CATAC CPOGi 


