
                                                                                                   

 

CENTRE PENITENCIARI GIRONA  

 

Les seccions sindicals del centre penitenciari de Girona ens hem reunit , a 
petició nostre, amb la direcció del centre per tal de tractar  temes diversos 
reflectits en l’ordre del dia corresponent i així poder aclarir més acuradament 
quines són les intencions de la direcció del centre vers la voluntat dels 
treballadors. 

Assistents direcció: Fernando V. Director CP Girona; Javier G. Sotsdirector CP 
Girona i Eloy P. Administrador CP Girona. 

Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO, CSIF i UGT 

Ordre del dia: 

1-Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives. 
2-ACORD GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual s’aprova el Pla d’ocupació 
per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. 
3-Control horari. 
4-Propostes de millora. 
 

Desenvolupament de la reunió:  

Pel que fa al primer punt s’ha demanat a la direcció del centre penitenciari 
que cal redistribuir l’assignació de tasques a tot el personal afectat per la 
reducció del 15% de jornada i sou. Es evident que no  poden tenir assignades 
el mateix volum de tasques que abans de la  l’aplicació de la mesura per tant 
cal una redistribució d’aquestes. El director del CP Girona ens ha manifestat 
que no ha rebut cap queixa per part del personal afectat per la mesura i que 
en tot cas quan li arribin farà la redistribució de tasques. Els sindicats hem 
recordat que a més de la mesura de reducció del 15% cal afegir que ja no és 
disposa de monitor d’esports ni de bibliotecària, per tant és imprescindible 
una redistribució de les tasques alhora que cal que el personal reduït ha de 
fer-se imprescindible per tal de que no pugui afectar-los el Pla d’ocupació per 
a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La secció sindical de CATAC-
IAC ha fet constar expressament que no estem d’acord  i que seguirem 
defensant la redistribució i priorització de tasques atenent el manual de 
processos de rehabilitació el qual, actualment, la distribució de tasques no es 
proporcional amb la distribució horària on calgui.  



                                                                                                   

 
 
Des de la secció sindical d'UGT considerem que seria recomanable fer un 
estudi de les activitats de tractament que es venien desenvolupant fins ara 
per determinar quina d'aquestes podria ser prescindible, doncs, tenint en 
compte que als interins se'ls ha reduït la jornada laboral un 15% i com a 
conseqüència d'això no és just que es carregui de feina al personal funcionari 
de carrera per compensar aquesta menor disponibilitat de temps per realitzar 
les tasques que tenen els nostres companys de tractament interins. 
 

Els sindicats hem demanat informació sobre l’anàlisi en forma de  diagnosi de 
les necessitats i disponibilitat de personal des d’un punt de vista quantitatiu i 
qualitatiu. El director del CP Girona ens ha informat que ell no tenia 
coneixement del mateix i que no estava participant en l’elaboració del 
diagnosi. 

 

El director i l’administrador ens han informat que la Direcció general de 
serveis penitenciaris estan elaborant una instrucció per tal de regular el 
control horari i establir uns criteris clars i adequats atenent la normativa 
vigent. Mentre no es notifiqui la Instrucció continuarà aplicant-se la normativa 
establerta fins ara. Qualsevol incidència pel incompliment de l’horari 
s’avisarà a la persona afectada. 

 

Els sindicats hem demanat incrementar la seguretat pel que fa a poder evitar 
la introducció  d’objectes prohibits a l’interior del centre mitjançant el 
llançament d’objectes des de l’exterior del centre així la reparació dels 
walkis. El director s’ha compromès ha demanar assessorament a la direcció 
general vers les propostes que s’han plantejat.  

 

Els sindicats hem demanat la reposició de roba per als ingressos del 
Departament de Dones, fins ara no s’ha disposat de roba interior per poder 
lliurar als ingressos. L’Administrador ens ha comunicat que aquest tema ja 
està solucionat. 

 

Els sindicats es pregunten quin criteri s’utilitza per la compensació de les 40 
hores de formació anuals, tan presencials com on-line. El director valorarà 
curs per curs, que estigui relacionat amb el lloc de treball i les necessitats del 
servei ho permetin. 



                                                                                                   

 

Els sindicats hem demanat informació sobre la substitució de la plaça 
d’administratiu del cos general i hem sol�licitat la  substitució del les 
jubilacions. Pel que fa a la plaça d’administratiu del cos general s’està fent el 
procés de selecció i la resta de jubilacions previstes des de la direcció del 
centre es demanarà la substitució. A causa de l’actual situació es possible que 
no es duguin a terme la substitució de les jubilacions. 

 

Respecte el nomenament del director del CP Girona també com a director del 
CP Figueres, creiem que hauríem de sol�licitar una nova reunió amb la 
direcció per aclararir en què afecta aquest nomenament al futur Centre Obert 
de Girona. 

 

 

Girona, 3 de maig de 2012 

 

Seccions Sindicals CP Girona 


