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REUNIÓ INFORMATIVA CP OBERT GIRONA
4.12.2015
Assistents direcció: Paco L. director CPOGI i Juan Eloi P. administrador CPOGI.
Assistents sindicats: CATAC-IAC i CCOO.
Desenvolupament de la sessió: l’objectiu de la direcció del CPOGI és convocar reunions
periòdiques amb les OOSS per tal d’informar-nos del procés de posada en marxa de les
instal·lacions renovades, així com de l’assoliment dels objectius marcats i alhora aportar
propostes de millora en la gestió del servei de centre.
El director del centre ens ha informat de les reunions mantingudes amb els diferents
col·lectius (comandaments, tractament i llocs base d’interior, oficines i manteniment),
agraint la participació dels professionals que han assistit a les reunions, recalcant la
importància de treballar en equip entre les diferents col·lectius perquè l’objectiu ha de ser
comú per tots. Ha reiterat la importància de treballar mitjançant les eines que tenim a
l’abast com són el correu corporatiu a on comuniquen tota la informació necessària per a
la gestió del servei (notes de servei de direcció i informacions vàries) o el SIPC informantnos de que actualment estan revisant els perfils d’accés als SIPC de cada treballador per
tal d’adequar-lo a la necessitat real. El director del CPOGI ens ha comunicat que a finals
d’any ja estarà enllestit el protocol de gestió de les analítiques d’orina dels interns així com
el protocol d’acompanyaments a l’exterior del centre als interns el qual serà gestionat de
forma voluntària per part dels professionals. Des de la SSP CATAC-IAC hem manifestat la
nostra inquietud pel que fa a la intromissió en àrees de treball podent provocar eliminació
de llocs de treball de tractament o bé l’increment de feina als professionals que no
manifestin la voluntat de fer acompanyament exterior havent d’assumir les tasques laborals
dels qui fan l’acompanyament, el director ha estat taxatiu dient que no hem de tenir cap
temor perquè això no passarà.
El director del CPOGI ens ha comunicat que a principis d’any estaran elaborats l’adequació
els protocols de seguretat, actualment són vigents els del CPGI. Des de CATAC-IAC hem
dit que cal adequar una porta de sortida en cas d’emergència de la zona de descans dels
funcionaris i àrea de treball del equip número 2.
CATAC-IAC hem demanat que s’adeqüi un sistema de regulació de la temperatura en la
zona situada davant el control d’accés del centre; que s’intenti posar un radiador a l’interior
de la cabina de control d’accés del centre i a l’ àrea de treball del equip número 2 perquè el
sistema actual provoca sequedat en les mucoses; sistema de megafonia per tal d’avisar als
interns; canvi d’ubicació del monitor que captura les imatges del control d’accessos de fer
més àgil la gestió de control; instal·lació de cortines en la zona de descans dels funcionaris
i obertura d’un focus exterior que deixa excessivament fosca una zona de davant l’àrea
descans; hem demanat més cadires de descans, dos cadires són insuficients i instal·lació
de telèfon i connexió xarxa per el personal de manteniment del centre i la zona de la
cuina. Sobre totes aquestes peticions els director del CPOGI ha pres nota i ens ha

manifestat que intentarien resoldre tot el que fos possible, per exemple la megafonia té un
problema tècnic; a les finestres de la zona de descans s’instal·laran uns vinils així com a
les finestres de les habitacions de la zona de dones que donen al recinte; les cadires de
descans estan a l’espera de rebre-les i a la cuina ja hi ha un telèfon exterior. Pel que fa als
telèfons el director del centre ens ha comunicat que avui mateix han fet arribar al personal
d’oficines informació sobre el número de telèfon de cada zona des de l’exterior per tal de
descongestionar la centraleta.
Hem demanat que cal tenir el comandament d’obertura i tancament de cada aparell de
calefacció, hem informat que actualment es disposa d’un únic comandament per els
aparells de la sala de descans dels funcionaris , cabina de control d’accessos, els diferents
despatxos i la zona de treball interior dels funcionaris GMO. L’administrador ha pres nota
sobre aquest punt i ens ha informat que desconeixia que no disposéssim del comandament
de cada aparell.
Finalment el director ha tancat la sessió reiterant la seva disponibilitat per tal que els
treballadors presentin propostes de millora, ha concretat que les propostes que ha rebut
són molt enriquidores i valora la tasca de tots els professionals. Des de CATAC-IAC hem
manifestat que el que és necessari és no desmotivar als treballadors del CPOGI.
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