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CP OBERT GIRONA 
REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 

21.06.2022 

 
Assistents Administració: Antoni F., director CPOGi i Josep Lluís G., gerent CPOGi. 
 
Assistents sindicats: IAC-CATAC , UGT i CCOO. 
 
ORDRE DEL DIA: 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2.- Substitucions i reforços personal centre penitenciari ( Comú a totes les OOSS)  

3.- Manteniment i millora instal·lacions del centre (Comú a totes les OOSS)  

4.- Distribució tasques entre personal de l'àmbit d'interior (cabina control i l'interior).  

5.- Problemàtica amb les vespes al nostre centre.  

6.- Precs i preguntes.  

Desenvolupament de la sessió: el director ens informa que haurà de sortir abans de 

la reunió perquè té visita metge. 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior: no es signa perquè faltava 

incloure les esmenes que es van enviar per part de les OOSS.  

 

El director del centre inicia la reunió incloent 3 punts que no ens han estat comunicats 

prèviament i per tant no consten en els punts de l’ordre del dia que són: 

1. Fer-nos recordatori que ens van fer arribar els objectius del centre i que tenen 

voluntat de fer-los anualment i pretén que sigui una guia d’actuació. 

2. Presentar-nos un full d’incidències el qual englobarà tots els informes diaris, que 

actualment es realitzen en suport paper,  en un únic document amb suport informàtic 

(recompte població interna; àpats; controls sobre interns incloent anotació 

observacions SIPC;  incidències analítiques i consum substàncies; revisió neteja, 

valoració i comunicació a l’intern via WhatsApp; comunicat fets a banda del comunicat 

SIPC; revisió claus; radiotransmissors i material; deficiències i desperfectes; registre 

instancies interns; observacions GMO i CRIMO) . Aquest full d’incidències serà 

formalitzat per el responsable de cada servei i l’endemà de cada servei es despatxarà 

a direcció en suport informàtic en format que no pugui ser manipulat. Al no  disposar 

del document abans de la reunió no hem pogut fer un estudi i valoració del mateix. El 

gerent ens informa que enviaran el document a tot els personal afectat per tal que 

facin propostes de millora del mateix i la intenció que tenen és implementar-ho al mes 

d’octubre d’enguany. Des de la IAC-CATAC hem preguntat què passarà amb el 

personal que té dificultats per dominar el tema informàtic, en han dit que tot el personal 

del CPOGi te coneixements informàtics suficients perquè han format a tothom i el 

responsable EIET del centre està a disposició de qui li calgui resoldre dubtes.  
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3. Horaris CRIMOS: el gerent ens informa que ha estat revisant l’horari establert per el 

CRIMOS del CPOGI  recordant que en el seu moment  van decidir fer l’horari establert 

en el CPOBcn-2 i que el dèficit d’hores que tenen (degut a la cadència horària 1/3 en 

període estiu  perquè la dotació no els hi permet fer el mateix horari tot l’any i gaudir de 

les vacances)  el qual fins ara no han retornat,  ha decidit disposar de les 100 hores de 

cadascun dels CRIMOS. A partir del 1/7/2022 entraran en una roda per ordre 

d’antiguitat i la direcció els indicarà els dilluns, en servei de mati i tarda, i dijous, en 

servei tarda nit, que han de cobrir les absències sobrevingudes. en el cas que per 

motius d’agenda no poguessin cobrir el servei se’l demanaran d’hores personals i serà 

el següent de la roda qui ho vindrà a cobrir i quan per carència li toqui se’l saltaran. 

 

2.- Substitucions i reforços personal centre penitenciari ( Comú a totes les 

OOSS)  

Actualment al CPOGi hi ha 5 persones d’ILT, d'aquestes 5 només una està 

substituïda. 

Falta cobrir: 2 GMO (1 substitucions ILT 20/2/2022 i 1 vacant amb reserva 21/7/2021, 

escrit IAC-CATAC al CD 4/5/2022 registre entrada 9032/181982/2022 ), 2 CRIMO (1 

vacant,1/2/2022,  i 1 substitució, ILT 25/10/2021, demanat formalment en diverses 

ocasions, el 17/4/2018 registre entrada 0301/3266/2018 i 0301/3266/2018, es lliura 

copia i ultima vegada escrit IAC-CATAC al CD 4/5/2022 registre entrada 

9032/181982/2022), 1 GO (1 substitució , ILT 15/11/21, escrit IAC-CATAC al CD 

4/5/2022 registre entrada 9032/181982/2022 ). Aquí cal afegir 1 GO que no va quedar 

cobert en el moment de la seva baixa 1/12/2016. Des de la IAC-CATAC vam reclamar 

formalment a la direcció del centre i a la direcció general , en data 23/4/2018, escrit 

amb registre 0310/7388/2018 i 0310/7390/2018 la cobertura d’aquesta plaça GO, 

lliurem copia. El gerent del centre diu que cada setmana informa al centre directiu 

sobre les necessitats de personal existents en el CPOGI. 

Demanem informació gestions fetes resta substitucions: 

-L'única ILT substituïda la mantindran fins 30/9/2022 i en el cas que s’incorporés la 

titular el mantindrien com a reforç. 

-La vacant GMO per jubilació, mantindran la seva substitució fins 30/09/2022 a partir 

del 1/10/2022 ens informen que s’incorporarà algú de l’OGP del CPOGI, no saben qui, 

diuen que han demanat  que el moviment no és faci en període de vacances per tal de 

no perjudicar al personal d’OGP. Des de la IAC-CATAC informem que es desprèn que  

s’està jugant a tres bandes: compliment Acord, interessos direcció centre i interessos 

personals i que això suposa un greuge per qui hagi de cobrir la vacant. 
-Informació substitució CRIMO via ATRI vacant generada per l’actual gerent, tenim 

informació que un dels candidats seleccionats per la cobertura d’aquesta comissió de 

serveis  ha renunciat. El gerent diu que serà coberta per un dels CRIMOS desplaçats 

per el concurs de comandament intermedis àmbit interior que s’ha publicat avui. L’altre 

CRIMO en comissió de serveis continuarà cobrint la substitució fins a 1/01/2023 (ILT 

més de 18 mesos). 
-Informació substitució ILT cap manteniment, el gerent diu que la responsable de 

RRHH del centre directiu  ha comunicat la necessitat al responsable de personal 

laboral. 
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-Des de la IAC-CATAC volem saber si s'han demanat reforços per el període de 

vacances en l’àmbit administratiu, tractament i interior. El director ens informa que en 

l’àrea administrativa a cap centre el doten de reforços. En l’àmbit de tractament les 

ratios restablertes, no formalment però segons les indicacions dels responsables 

centre directiu, no estan sobrepassades i que ni al director ni al gerent no els hi  ha 

arribat cap queixa del volum de treball del personal de tractament. Des de la IAC-

CATAC informem que a nosaltres si que ens ha arribat la queixa, sobretot en període 

de vacances quan s’esdevé alguna causa sobrevinguda, com per exemple l’any passat 

amb el tema aïllament per COVID-19 i és per aquest motiu que reclamem algun reforç. 

El director contesta que degut a l’atenció directa i a temes sensibles a tractar el reforç 

temporal en l’àmbit de tractament no el veu viable. 

-Demanem informació gestió vacant sotsdirector tractament CPOGI. La publicació en 

el DOG A-22150075/2022 del 1/6/2022 , resoldre en 1 mes. Fase del procés, 

candidats, publicació Resolució: el director diu que el període de presentació 

candidatures encara està obert per tan no pot informar-nos de res perquè no ho pot 

saber, espera que es resolgui passant l’estiu. 

 

3.- Manteniment i millora instal·lacions: 

El gerent ens informa que el tema més preocupant  és la teulada del centre, està en 

fase projecte, ens informa que el paleta ha revisat la zona vermella per fer pressupost 

arranjament. Pel que fa a les vespes, el divendres passat van fer una actuació contra 

els nius però reconeix que fins que no canviïn les teules no es solucionarà el problema 

de nius de vespes. Les filtracions d’aigua en el despatx de l’EIET encara està pendent, 

han posat aïllant en el sostre de la cabina de control i volen automatitzar la  porta de la 

cabina de control amb un sistema elèctric controlat per el funcionari assignat a la 

cabina de control. Des de la IAC-CATAC hem insistit en què la cabina de control ha de 

canviar la ubicació a banda que entrava el seu estudi de viabilitat en els objectius del 

centre, el director diu que aquest tema és a llarg termini degut al cost. 

Des de la IAC-CATAC hem demanat: 
-Informació sobre les claus que falten fer copies de les taquilles, ens consta que 

s'intenta regularitzar però volem saber quan estarà solucionat. El gerent pren nota. 
-Identificar els armaris de les habitacions amb número de llit i taquilla per tal de que 

quan hi hagi regressió es pugui identificar les pertinences dels interns i incloure-ho en 

normativa centre. El gerent diu que això té un cost. 
-Demanem cartell de prohibició de pas en moviment de la porta exterior. 
-Augmentar els temps del temporitzador de la llum del lavabo oficines dones o posar 

interruptor. El gerent diu que això li han demanat varies vegades. 

-En cas que el personal aliè o usuaris del sistema tinguin necessitats físiques  per fer 

ús del lavabo demanem que s'habiliti un lavabo i no facin us del destinat al personal 

del centre com va passar darrerament. Podríem acceptar que els  treballadors aliens 

utilitzin els destinats al personal del centre però no els usuaris del  sistema. El gerent 

diu que en cas de necessitat física l’usuari ha d’anar a fora del centre o en tot cas 

acompanyat al lavabo analítiques o del departament de dones. 
-Mobiliari de treballadors: arrengar entapissat cadires descans i proporcionar-ne una 

més al CRIMO, creiem que dos butaques són insuficients. 
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-Matalassos i coixins ingressos interns. Cal adoptar mesures perquè es lliurin nets i en 

condicions i hi hagi la dotació de fundes corresponents. 
-Hem demanat que es lliuri insecticida o material elèctric anti mosquits, el gerent diu 

que ell se’l porta i que amb l’aire condicionat es pot minimitzar la invasió de mosquits. 

  
4. Distribució de les tasques entre la cabina de control i l’interior: punt pendent 
des de l'any passat i reunió anterior, com que la dotació de  personal no ha millorat 
continuarà pendent...tot i que reiterem  que la direcció del centre hauria d'adoptar 
mesures organitzatives per tal de solucionar els embussos de feina en moments 
puntuals en l'àmbit d'interior degut a la manca de personal: podem fer propostes com 
són evitar concentració interns amb el mateix horari d'entrada.   
 
 
Cuideu-vos! 

 

Girona, 21 de juny  del 2022 
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC CP Obert Girona 

                                         
 

 

 

 

 

                                                            


