
 
REUNIÓ INFORMATIVA CP OBERT GIRONA 

12.06.2015 
 

Assistents Administració:  Paco L. director CP Obert Girona i Eloi P.  administrador CP Obert 
Girona. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
Reunió informativa sobre diferents aspectes del CP Obert Girona. 
Desenvolupament de la sessió: 
Avui ens hem reunit els representants sindicals del CP Obert Girona amb la direcció del centre. 
L’objectiu des de la secció sindical de CATAC-IAC ha estat  obtenir  informació pel que fa al model de 
gestió i aportar millores en la gestió del servei de medi obert. El director del CP Obert Girona ha fet 
una valoració inicial positiva, tot i que és conscient de la situació de provisionalitat pel que fa a 
l’actual ubicació dels espais dels interns i dels funcionaris. Ha afegit que la seva intenció és lliurar-
nos informació clara i que ell portarà a banda de les funcions pròpies de la direcció tot el que fa 
referència a l’oficina de gestió penitenciaria, el nou sotsdirector/a de tractament gestionarà l’àmbit de 
tractament (afegeix que s’està procedint a la selecció entre tots els candidats) i l’administrador 
assumirà les funcions pròpies del gerent com són la gestió del personal i, concretament en el 
moment actual, tot el que fa referència a les obres. Ens manifesta que la seva intenció és que els 
interns i personal estiguem bé i que si cal retardar el trasllat unes setmanes per no estar completades 
les obres malgrat de data d’entrega de l’obra és el 15.08.2015 ho farà. 
L’administrador ha fet una explicació sobre els diferents processos i etapes de les obres així com un 
detall de les diferents problemàtiques que han sorgit. La zona de descans dels funcionaris serà 
totalment nova i estarà  ubicat a la zona de porta principal (antic despatx de la porta principal, cos de 
guàrdia i sala d’espera de visites). L’office estarà equipat amb microones, nevera, cafetera, aigüera i 
tres màquines expenedores (begudes fredes, calentes i snaks), no hi haurà una zona de cocció. El 
CP Obert de Girona disposarà de 180 places (120 o 130 interns físics i la resta article 86). A l’antiga 
zona de comunicacions dels interns hi haurà 193 taquilles  on els interns deixaran la medicació , 
telèfons mòbil amb càmera, casc motocicleta i tots els objectes no permesos a l’interior del centre,  
cada intern disposarà de la clau de la seva taquilla així com el personal de vigilància. En el CP Obert 
Girona hi haurà un total de 48 càmeres de seguretat repartides per la zona d’accessos, mòduls, 
menjador, passadissos i recinte. Les antigues portes de ferro de les cel·les seran substituïdes per 
portes de fusta lliscants; es mantindran la portes dels mòduls i s’instal·laran avisadors; és pintaran les 
habitacions; s’han substituït les dobles reixes però és mantindran les reixes originals; l’antiga oficina 
del centre és mantindrà així com la porta lliscant de ferro que dona accés a interior i la segona porta 
principal (la qual romandrà oberta però no és suprimeix). La cuina serà gestionada per l’empresa que 
la gestiona en l’actualitat, té contracte fins el 31.12.2019,   té la gestió del CP Obert Barcelona -1, CP 
Obert Barcelona -2 i CP Brians-1.  
Pel que fa a l’espai dels edificis que actualment esta ocupat per els interns i on estan ubicats els 
vestuaris així com l’antiga infermeria i pati esportiu caldrà arribar a un acord amb l’ajuntament de 
Girona, és per aquest motiu que en aquestes zones no s’ha fet cap millora. 
El director del CP Obert Girona ha comentat que caldrà elaborar els disseny funcional i el manual 
d’autoprotecció del CP Obert Girona.  
CATAC-IAC ha demanat més butaques de descans i substitució de la única butaca que disposa el 
personal de vigilància la qual esta en un estat indigne; hem manifestat que s’han rebut queixes per 
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l’escassetat  dels racionats en cap de setmana; hem demanat que s’ incrementi els sistema de 
desratització i desinfecció, hi ha multitud de mosquits i formigues; hem demanat més material de 
neteja, hi ha escassetat de productes; hem demanat que en l’organització de les tasques de neteja 
cal introduir les dependències de funcionaris en cap de setmana, malgrat hi ha un apartat de 
dependències comunes caldria especificar que els despatxos i l’únic WC s’han de fer netejar quan no 
queda cobert per el personal de neteja del centre; hem demanat l’adequació de la signatura dels 
recomptes coincidint amb l’horari del relleu de guàrdies; hem demanat que l’organització de tasques 
de neteja caldria que fossin fetes per el personal que confecciona els horaris de sortida perquè 
provoca malestar entre els interns les adequacions pels continus canvis d’horari, recalcant que els 
GMO han de vetllar per el compliment, supervisió de la tasca de neteja i conservació; hem demanat 
que es respectin els horaris del recompte i que no siguin coincidents amb sortides d’interns; hem 
demanat més tapers per dipositar la medicació dels interns, el director ha recalcat que els GMO no 
tenen cap responsabilitat sobre la medicació, únicament el que cal fer és retenció de la mateixa. Hem 
demanat  que quedi pautat casos com per exemple la sortida hospitalària en torn de nit d’un intern 
que no té recursos per anar a urgències, el director ens ha dit que  recavarà  informació sobre això i 
que ens informarà de què cal fer. 
CATAC-IAC hem traslladat la demanda dels professionals de tractament de realitzar reunions d’equip 
no coincidents ni en dia ni hora amb la reunió de la Junta de tractament, el director ens ha informat 
que ell no té inconvenient en fer el que decideixi tothom per majoria. 
Les OOSS hem manifestat la nostra preocupació pel que fa a la demanda per part de personal de 
l’àmbit de tractament al personal d’interior de realitzar tasques corresponents a programació, 
concretament  a l’acompanyament exterior, aquesta no és una tasca del col·lectiu d’interior. En la 
definició del model de treball de medi obert  en cap apartat regula aquesta funció a banda que la 
jurisprudència i la practica habitual en altres centres demostren que no pertoca a aquest col·lectiu. 
No és un tema de negociació si no un tema d’assignar funcions a un col·lectiu que no esta regulat en 
la RLT  ni en el catàleg de funcions . Els responsables de la direcció del centre han mostrat la seva 
sorpresa i ens han estat d’acord en el plantejament fet per les OOSS. 
Des de CATAC-IAC hem deixat palès que s’està treballant en la taula de negociació per la cobertura 
dels 32 GMO, 8 CRIMO i 5 educadors socials i el retorn de tots els funcionaris obligats a ser 
traslladats al CP Puig de les Basses. Malgrat sabem que no depèn totalment de la direcció del CP 
Obert Girona els hi hem demanat recolzament en aquest afer. La tasca diària demostra que hi ha 
franges on no hi ha el comandament intermedi, el  CRIMO  és qui ha d’organitzar i supervisar la tasca 
del personal de vigilància i  coordinar amb la resta d’àrees del centre i que pugui fer front a les 
incidències que es puguin produir, en cas de que no siguin presents altres comandaments de 
l’establiment. Hem afegit que són funcions del CRIMO despatxar i no del funcionari,  el director ens 
ha manifestat que ho té clar i que ell no pretén que el funcionari despatxi només intenta que li vagin a 
lliurar la informació. També hem informat al director de com havia estat aprovat l’horari de GMO, 
després d’una elecció entre les propostes horàries de la direcció general en la que la primera 
premissa que es va tenir en compte per part dels funcionaris  va ser el reforçament del servei en les 
franges horàries en major presència d’interns pel bon funcionament,  malgrat suposi per tots els GMO 
treballar 1 nit més al mes en comparació amb altres horaris.    
Durant la elaboració d’aquesta nota informativa se’ns ha informat que ja esta seleccionada la nova 
sotsdirectora de tractament del CP Obert Girona, professional de l’àmbit de tractament procedent del 
CP Puig de les Basses. 
 
 
 
 
 
Girona,  12 de juny  2015 
Secció sindical de presons CP Obert Girona 
CATAC-IAC 

 


