
                            

   
 

 

CP OBERT GIRONA 
REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 

13.12.2022 
 

 
Assistents Administració: Antoni F., director CPOGi i Josep Lluís G., gerent 
CPOGi.     

 
Assistents sindicats: IAC-CATAC , UGT i CCOO.   

 
Desenvolupament de la sessió: el director del CPOGi ens ha informat que el 
motiu d’aquesta convocatòria a reunió era trobar una solució conjunta al 
problema principal que més o menys es ve repetint tots els anys que a finals 
d’any tothom té multitud d’hores de vacances i assumptes pròpies que fa difícil 
compaginar el gaudiment d’aquestes hores sense distorsionar les guàrdies. La 
proposta que te la direcció del CPOGi és que cada dos mesos el personal de 
cada guàrdia d’interior presenti a l’oficina de suport administratiu als equips 
directius, OSAED, la planificació del quadrant. Les OOSS hem preguntat si es 
tindran en compte les peticions d’última hora per demanar-te dies que prèviament 
no has planificat, el director ha dit que si tot i que s’intentarà que hi hagin mínimes 
excepcions per tal de poder tenir una planificació per tal de minimitzar la gestió 
a l’OSAED, l’acumulació d’hores i hi hagi un ordre en les peticions, essent el 
quadrant d’interior presentat amb antelació per els mesos de febrer i març; abril 
i maig; període estiu: juny, juliol, agost i setembre; octubre i novembre i període 
Nadal: desembre i gener. L’equip directiu especifica que no demanen que hi hagi 
un coordinador per guàrdia perquè en aquest cas se l’hauria de compensar la 
tasca amb hores, tal i com es fa en la resta de centres ordinaris,  on els grups de 
treball són de 18 persones. Les OOSS hem dit que no podíem decidir aquesta 
proposta sense abans fer consulta al personal afectat. El director del CPOGI ens 
informa que aquest any també ha ampliat el període de gaudiment d’hores 
d’assumptes propis a 31.01.23. Les OOSS hem informat que actualment hi ha 
queixes perquè les peticions de vacances, CF i AP no són contestades provocant 
incertesa en l’autorització o no de les mateixes. El gerent del CPOGI diu que si 
transcorreguts 2 dies des de  la presentació de la sol·licitud no es rep contesta,  
la resposta de silenci administratiu és positiu, o sigui que queda autoritzada la 
sol·licitud presentada.  
 
Les OOSS hem reiterat la manca de personal com a principal  problema alhora 
de disposar dels dies d’assumptes propis o festius, el director respon que aquest 
és un problema global de tots els centres penitenciaris els quals han de tancar o 
prescindir de  serveis, la resposta de les OOSS ha estat que en el CPOGi la 
manca de personal no es te en compte alhora de reduir serveis, el volum 
d’analítiques o alcoholèmies no es veu reduït malgrat hi ha menys personal.  
Ens informen que ha començat un reforç de GMO amb data finalització 15.01.23,  
el GO que cobreix HS està d’ILT, que properament publicaran la substitució de 
l’ES equip 2  i la vacant  de psicòleg equip 2. Les OOSS hem demanat que la 
direcció del CPOGi  faci escolta activa a les peticions que fem de personal per  



                            

   
 

 
 
tal d’anticipar-se als problemes que eren previsibles en un futur proper com  per 
exemple ha passat a l’OSAED que no té cap GO i ha de funcionar amb 1 auxiliar 
administratiu. Hem demanat que mantinguin la substitució del CRIMO com a  
reforç permanent per tal de cobrir la dotació mínima establerta.  
Ens informen que properament sortirà publicat a ATRI la substitució del CUSAED 
i tindran en compte, perquè la mateixa publicació ho determinarà com a requisit, 
l’eterna petició de les OOSS, d’haver participat en el últim concurs de 
comandaments de l’àmbit administratiu, lamentem que no es tingui en compte 
en totes les places.  
S’estableix  el dia 19/01/2023 per la propera reunió i per valoració i decisió 
personal afectat a la proposta de l’equip directiu de la planificació bimensual del 
quadrant  per grups de treball. 
 

Qualsevol aportació que vulgueu fer us podeu dirigir a: 
 

cpogironaiaccatac@gmail.com 
 

ugtpresons.cpobertgirona@gmail.com 
 
cpogirona.ccoo@gmail.com 

 
 
  
Girona, 13 de desembre  del 2022  
 
 
 

 

SSP IAC-CATAC, UGTPRESONS  i CCOO del  CP Obert Girona  
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