REUNIÓ EXTRAORDINARIA COVID-19
CP OBERT GIRONA
NI 23.03.20
Assistents Administració: Toni F., sotsdirector CPOGI i Josep C ., gerent CPOGI.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO.
Desenvolupament reunió:
La direcció del centre ens ha informat de les mesures adoptades des d'avui mateix,
23.03.20, com són:
1. Personal de l'àmbit d'interior, GMO i CRIMO, han establert torns horaris que evitin la
concentració de més treballadors dels necessaris en el mateix departament i/o horari.
S’està comunicant via telefònica a tots els treballadors del torn que han de fer, les hores
que no es realitzin aniran a una borsa on quedaran compatibilitzades i en cas de
necessitat degut a la situació d'alarma per el COVID-19 les treballaran.
2. Pel que fa al personal de l'àmbit administratiu i de rehabilitació s'han establert dos grups
que prestaran servei en dies alterns al centre fent un horari de 8h a 19 hores, el dia altern
que no es trobin realitzin físicament al centre estaran localitzables, via mail, per tal de
treballar des del domicili en cas necessari.
Les OOSS hem proposat que a banda d'evitar la concentració de més treballadors dels
necessaris per guàrdia es tingui en compte aplicar-ho també en el moment que coincideixen
dos guàrdies diferents tal i com s'està fent el centre obert de Tarragona o Lleida, el gerent ha
dit que intentarà fer un reajustament per tal d'evitar la coincidència de dos guàrdies diferents
essent la reducció d'hores coincidents a fons perdut.
Des de les seccions sindicals hem demanat incrementar i extremar la neteja dels despatxos i
de les zones compartides com són despatxos oficines, despatxos interior, cabina de control,
office, lavabos oficines i interior i vestuaris. Hem informat que en el lavabo de les oficines el
dispensador de sabó no funcionava correctament degut a la poca quantitat de sabó de mans
que hi havia. El gerent del centre ens ha explicat que precisament no hi havia sabó en aquest
dispensador i que el personal administratiu ha tingut que fer la recàrrega del sabó. Finalment
després d'informar detalladament de com s'està fent la neteja el gerent s'ha compromès en
parlar amb l'empresa responsable de la neteja dels despatxos i de les zones compartides per
tal d'incrementar i millorar la neteja.
Les OOSS hem demanat incrementar la dotació de mascaretes, almenys una per cada servei ,
el gerent s'ha compromès a incrementar la dotació de mascaretes a cada treballador essent
una per cada torn de guàrdia i cal que tots els treballadors la portin posada a l’interior del
centre per tal de protegir als interns i entre nosaltres mateixos. Pel que fa a la petició de les
OOSS d'incrementar la dotació d'un gel desinfectant a cada treballador el gerent ha dit que
no era possible. Les OOSS també hem demanat dotar als funcionaris que hagin de realitzar
ingressos d'ulleres protectores i bates, el gerent també ha dit que no era possible perquè la
direcció general no ho permet. Ens ha informat que previsiblement no hi hauran ingressos,
tot i que no ens poden assegurar res. En cas d'infecció per coronavirus d'un intern tenen
contracte amb una empresa que vindria a desinfectar la zona on ha estat l'intern.
El sotsdirector diu que la previsió és que dels 10 interns que tenim actualment en el centre
finalment en quedin 2 i en cas d'infracció lleu dels interns que estan en article 86.4 podrien
reingressar al centre quedant ubicats en l'habitació número 2 de la zona marró planta baixa,
antiga infermeria, destinada a l'aïllament . En cas d'infracció greu serien regressats al CP Puig
de les Basses.
Girona, 23 de maig del 2020
Seccions sindicals del CP Obert Girona
IAC-CATAC - UGT - CCOO
1

2

3

