
 
REUNIÓ INFORMATIVA OBERTURA CP OBERT GIRONA 

13.05.2014 
 

Assistents Administració :  Fernando V.  director CP Girona i CP Figueres; Jose Ignacio M. sots 
director CP Figueres;  Javier G. sotsdirector de tractament CP Girona; Eloi P. administrador CP 
Girona. 
Assistents sindicats:  CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
Reunió informativa sobre diferents aspectes de l’obertura del CP Obert Girona. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Avui ha tingut lloc una reunió entre els representants de les diferents seccions sindical i la direcció del 
CP Girona per poder establir uns criteris de treball per tal de poder gestionar entre totes les parts 
implicades un model de medi obert segons el que ja esta establert i aprovat des de la Comissió de 
seguiment del grup de treball de l’àmbit penitenciari  i alhora proposar millores per el CP Obert 
Girona. L’actual director del CP Girona ha volgut deixar clar que aquesta reunió no era vinculant 
donat que la direcció del CP Obert Girona no estava nombrada formalment, ha afegit que malgrat 
s’intuïa qui serien els responsables de la direcció del CP Obert Girona no hi havia res segur. 
El director del CP Girona ha explicat que en aquest moments esta realitzant un pla funcional del CP 
Obert Girona on quedarà pautat el funcionament del centre i la tasca que cada professional, en breu 
un cop hagi esta validat per el CEJFE, els professionals del CP Obert Girona faran un curs de 10 
hores al mateix centre.  
En un dia s’efectuarà el trasllat dels interns, uns 70 interns,  del CP Girona al CP Puig de les Basses, 
és a dir que el dia determinat començarà com a CP Girona i acabarà com a CP Obert Girona, pensen 
que al finalitzar el matí ja s’hauran fet els trasllats. dede CATAC-IAC hem demanat que el dia dels 
trasllats cal reforçar el servei. 
També ens han informat que les obres d’adequació del CP Girona a CP Obert Girona es preveu que 
duraran uns 4 mesos i que durant aquest període de temps hem de ser conscients que es treballarà 
en unes condicions precàries degut als desajustos derivats de les obres. Des de CATAC-IAC que 
malgrat les obres cal preservar un mínim de condicions acceptables en l’exercici de la tasca 
professional. 
Hi haurà una sala de descans per els funcionaris, concretament a la zona de comunicacions  dels 
interns, amb màquines expenedores. No hi haurà servei de cafeteria. 
 
1. Proposta horària genèric medi obert: 
El passat 25 d’abril finalment va estar publicat al DOG la RESOLUCIÓ JUS/878/2014, de 17 d’abril, 
per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats limitat al personal d’àmbits determinats 
del Centre Penitenciari de Girona per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de 
la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria de provisió núm. 
JU/CP011/2010).  
De la informació obtinguda fins al moment és desprèn que la totalitat de genèric medi obert,  GMO 
serà de 29 i de genèric oficina, GO serà de 5 , és per aquest motiu que pel que fa a l’àmbit d’interior 
on s’ha vist reduïda considerablement  la dotació pactada  havent manifestat des de l’Administració 
que l’horitzó final és de 24 GMO proposem un nou horari el qual seria: M, T/N, L,L,L,L.  
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Amb aquesta proposta podrien haver-hi una la dotació inicial 5 grups de 5 funcionaris i 1 grup de 4 
funcionaris. En horari de matí, tarda o nit  la dotació seria de 5 o 4 funcionaris segons la dotació del 
grup. Tenint com a referent l’horari actual que en el CP Obert Barcelona -2 s’està realitzant, el qual 
provoca continues incidències pel que fa a la cobertura del servei, sobretot en el torn de nit on la 
dotació és de tres funcionaris GMO i veient que en poc temps al CP Obert de Girona també patirem 
aquesta situació, és per aquest motiu que proposem un canvi d’horari. Aquesta proposta horària  
hauria d’estar sotmesa a votació entre tot el personal amb destinació definitiva de GMO al CP Obert 
Girona. 
La següent proposta és mantenir el torn  i horari d’entrada i sortida actual al CP Girona de M (de 
7.30h a 15h, M/T (de 7.30 a 15h i 14.30 a 22h), T/N (de 14.30 a 22h), L, L, L, L, L . Aquesta proposta 
horària  hauria d’estar sotmesa a votació entre tot el personal amb destinació definitiva de GMO al 
CP obert Girona. 
Las tercera proposta és l’horari actual que estan realitzant al CP Obert Barcelona-2 que és M ( de 7h 
a 14.30h), M/T (de 9h a 16h i de 16h  a 23.30h), T/N (de 14.45h a 22.15h i de  22.15h a 8.00), 
L,L,L,L,L. Aquesta proposta horària  hauria d’estar sotmesa a votació entre tot el personal amb 
destinació definitiva de GMO al CP Obert Girona. 
L’actual direcció del CP Girona ha volgut incloure en les propostes horaries per el personal de GMO 
l’horari de 4x4( M-M-M-M/N-L-L-L-L o T-T-T-T/N-L-L-L-L). Aquesta proposta horària  hauria d’estar 
sotmesa a votació entre tot el personal amb destinació definitiva de GMO al CP Obert Girona.  
 
2. Proposta horària comandament règim interior : 
Des de CATAC-IAC proposem que els comandament de règim interior de medi obert , CRIMO, facin 
el mateix horari que s’està realitzant actualment al CP Obert Barcelona-2 establert en l’Acord entre 
l’Administració i les Organitzacions sindicals sobre l’horari de Comandaments de Règim Interior Medi 
Obert, CRIMO, de data 19 d’abril de 2009 que seria: 
Del 1 de gener al 31 de juny ambdós inclosos i del 1 d’octubre fins el 31 de desembre:  M (de  7.30h 
a 15h), T/N ( de 14.30h a 22h i de 22 a 8h),  L,  L,  L,  L.  
Del 1 de juliol fins al 30 de setembre T/N, L, L, L. 
L’actual direcció del CP Girona ha manifestat que ells també tenien el mateix plantejament d’horari. 
 
3. Assignació a grups i torns tant del personal de l’àmbit administratiu com del personal de 

l’àmbit d’interior: 
Des de CATAC-IAC demanem que es respecti l’actual distribució a grups i posteriorment s’atengui el 
punt 2.2 de  l’Acord del grup de Treball Penitenciari sobre l’assignació d’horaris i serveis al personal 
dels cossos de serveis penitenciaris assignats a llocs de treball de vigilància, prestacions i oficines 
dels centres, del 10 de desembre del 2008, on determina que el criteri es farà tenint en compte l’odre 
de puntuació obtinguda al  procediment de concurs. 
Tot i que el que preval es la regulació  vigent de  l’Acord del grup de Treball Penitenciari sobre 
l’assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de serveis penitenciaris assignats a llocs de 
treball de vigilància, prestacions i oficines dels centres, del 10 de desembre del 2008 cal que els 
grups siguin equilibrats pel que fa a la dotació de membres  per tal d’evitar la descompensació entre 
la resta de grups  tenint en compte els interessos dels mateixos components. 
 
4. Horaris personal de rehabilitació medi obert: 
Els horaris del personal de rehabilitació del medi obert que proposa la direcció del  CP Girona ha de 
ser el que consta en el punt 6 del document vigent de “Definició de Model de Treball de Medi Obert” 
de la reunió de la Comissió de seguiment del Grup de Treball del personal de l’àmbit de data 24 
d’octubre del 2009: 4 dies al mati de 8 a 15 hores. La resta de l’horari fins a les 37,5 hores, es 
completarà amb una tarda, com a mínim, a la setmana de dilluns a dijous, tenint en compte la 
regulació d’horaris pel que fa a la jornada nocturna, sent l’horari màxim del servei fins les 23:30. 
L’administrador del CP Girona ha manifestat que en el cas que la tarda pactada coincidís en festiu o 
vigília de festiu caldria computar aquesta tarda com a hores a deure i realitzar-la un altre dia. Des de 
CATAC-IAC s’ha indicat que aquest és un tema que en aquest moment esta sent negociat en l’Acord 
de l’àmbit penitenciari i fins que no quedi pactat no es pot establir. 



Cal tenir en compte que el personal de tractament és l’eix vertebrador del mateix i  és per això que és 
indispensable tornar a aquest personal el 15% de la seva jornada i del seu sou. Des de que va entrar 
en marxa aquesta mesura, els principals afectats per ella, a banda dels treballadors, han estat els 
interns, ja que no es disposen de les hores per treballar d’acord als principis d’excel·lència per tant 
demanem que hi hagi una regulació pel que fa al volum de tasques assignades d’acord amb la 
reducció de jornada i sou que pateixen. 
 
5. Horaris personal d’àmbit administratiu:  
Pel que fa al personal de l’àmbit administratiu el director del CP Girona ha manifestat que té la 
intenció que tots facin les funcions de l’àmbit penitenciari i de l’àmbit administratiu, excepte el  cap de 
suport administratiu dels equips directius (CUSADED) que farà les funcions pròpies del seu càrrec a 
banda de la gestió del quadrant del personal del CP Obert Girona. Des de la direcció del CP Girona 
es proposa l’horari que esta realitzant el personal de l’àmbit administratiu al CP Obert Barcelona-2, 
on no treballen ni tardes, ni dissabtes. 
5.1 Col·lectius: Genèric oficina (GO); Auxiliar Administratiu; Cap de la unitat de gestió penitenciaria 
(CUGP); Cap de suport administratiu dels equips directius (CUSADED); Especialista d’instal·lacions i 
equips tècnics (EIET) 
A) Horari habitual: la jornada setmanal és de 37 hores i 30 minuts; l’horari diari és de 7 hores i 30 
minuts; la presència obligatòria és de 09.00h a 14.00h. 
Flexibilitat horària: La jornada que no és de presència obligatòria es realitza atenent les especificitats 
de les diferents oficines: des de les 07.30h fins a les 09.00h, i des de les 14.00h fins a les 19.00h. 
Forma de prestació:  
-forma continuada. Entre les 07.30h i les 15.30h 
-forma partida. Prèvia sol·licitud i autorització de la direcció del Centre. En aquest cas, a les 14.00h 
hores s’ha de fer una pausa d’una hora, com a mínim, i de dues, com a màxim. 
B) Horari d’estiu: la jornada setmanal és de 35 hores; la jornada diària és de 7 hores; període 
comprés entre l’1 de juny i el 30 de setembre, Nadal i setmana santa; la presència obligatòria és de 
08.00h a 15.00h.de dilluns a divendres, llevat de llocs de treball que per raó de servei tinguin aprovat 
un horari especial. 
Forma de prestació: si les necessitats organitzatives ho permeten, es pot autoritzar al personal que 
ho sol·liciti, la realització de la jornada d’estiu en horari de matí i tarda, amb un màxim de set hores 
diàries. 
C) Jornada acumulada: són d’aplicació els criteris generals tenint en compte que s’ha de garantir la 
presència diària en la franja horària de matí del 50% de la plantilla real per personal d’aquest àmbit. 
D) Vacances: les vacances es gaudiran preferentment entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós 
inclosos.  
 
7. Parking personal CP Obert Girona i CP Puig de le s Basses 
Hem demanat l’estudi i viabilitat de tenir una zona d’aparcament reservada als treballadors del CP 
Obert Girona i per els treballadors del CP Girona traslladats forçosament al  CP Puig de les Basses 
(que agafin el bus que té previst  la sortida des del CP Girona). Des de la direcció del CP Girona ens 
han dit que al perímetre del CP Obert Girona no és podrà aparcar perquè esta destinat a zona de 
seguretat i no veuen viable, malgrat ho plantejaran a l’ajuntament, tenir una zona reservada a la via 
pública per aparcament de vehicles de personal de l’àmbit penitenciari al·legant manca de seguretat 
(seria una zona no vigilada i identificada per vehicles de personal de l’àmbit penitenciari) i 
problemàtiques amb la comunitat de veïns. 
 
8. Vestuari personal genèric medi obert: 
El personal de medi obert no ha d’anar amb uniforme, l’administració no lliura uniforme als 
professionals de medi obert. El director del CP Girona ha informat que lliuraran unes plaques 
d’identificació. 
 
9. Control d’alcoholèmia i d’orina: 
El director del CP Girona  diu que s’aplicaran les circulars corresponents , des de CATAC-IAC hem 
insistit que aquest tema quedi ben regulat per tal d’evitar disfuncions perquè en els diferents centres 



ha ocasionat múltiples conflictes. El director de CP Girona diu que estarà regulat i que en tot cas els 
controls d’orina seran mínims ja que es la majoria es faran a l’exterior del centre (Fundació Teresa 
Ferrer, CAP,...). 
 
 
Girona,  13 de maig  2014 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  

 


