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CP OBERT GIRONA 
REUNIÓ EQUIP DIRECTIU I ORGANITZACIONS SINDICALS 

23.03.2021 
 

Assistents Administració: Antoni F., director CPOGI i Josep C., gerent CPOGI. 
 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, UGT i CCOO. 
 
Desenvolupament de la sessió: 

01.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors:  
S’aprova i es signa l’acta de la sessió anterior, 26.11.20. IAC-CATAC demana el lliurament, per 
l’arxiu en la seva base de dades, de les actes signades de les reunions entre l’equip directiu i 
les OOSS des de la constitució  CPOGi. El gerent es compromet a lliurar totes les actes 
signades de de que ell ha estat membre de l’equip directiu, de la resta diu que ho intentarà.  
 
02.- Valoració qüestionaris:  
El director del centre ens informa de la baixa participació pel que fa a la resposta dels 
qüestionaris per part dels treballadors del centre, de 53 treballadors que té el centre van rebre 6 
qüestionaris. El gerent afegeix que aquesta seria la línia de treball desitjable, la participació de 
tot el col·lectiu , però que si no hi ha col·laboració no es podrà treballar seguint aquesta línia.  
Des de IAC-CATAC creiem que la manca de participació respon a l’estat de desafecció del 
col·lectiu i que cal tenir en compte que va haver un canvi en les instruccions, primer la resposta 
dels qüestionaris  era nominal i després anònim i el continus canvis de direcció amb línies de 
treball diferents.   
 
03.- Revisió protocols, ordres de direcció i normatives. 
IAC-CATAC informa que el recull d’ordres de direcció,  per exemple de la cabina de control és 
del 2015-2016,  és necessari per seguretat i control  l’actualització en format paper de les 
mateixes (la caiguda del SIPC, avaries...) així com protocols plastificats clars i resumits per 
l’actualització fotos, introducció comunicat de fets SIPC, així com la necessària comunicació als 
professionals de qualsevol modificació protocols o novetats, en un sistema de relleus és perd o 
distorsiona la informació, per exemple informem del focus que han lliurat al despatx dels 
funcionaris a l’interior del centre, sense cap tipus d’instrucció de com s’ha d’utilitzar.   Pel que fa 
als protocols per la realització de fotos el gerent diu que ens lliurarà unes fitxes que han rebut 
avui i referent a la resta que ja ho tenim en les carpetes de l’ordinador i que si ens cal ajuda la 
demanem al EIET. El director respon que per exemple en registre trucades a professionals ell 
personalment ha anat informant a tots els treballadors de la cabina de control i pel que fa al 
recull de  les ordres de direcció vigents admet que actualment hi ha un cert desordre i que això 
comportarà una feinada però que ja ho faran.    
 
04.- Actualització suro informatiu dels sindicats. 
El director del centre demana que el suro informatiu sigui per qüestions sindicals i que es revisi 
de tant en tant per tal d’eliminar les informacions antigues sense determinar el temps òptim per 
l’exposició de les informacions. Des de IAC-CATAC informem que les informacions exposades 
són de fa tres  o quatre mesos com a molt.  
 
05.- CCOO: Protocols de la vacunació del COVID19 a la resta de la població treballadora (els 
més grans de 55 anys) així com la segona vacunació. El gerent ens informa que aquest tema ja 
ha quedat resolt perquè aquest dilluns es vacunarà als més grans de 55 anys. IAC-CATAC 
preguntem si es tindrà en compte les possibles incidències sobrevingudes per l’efecte de la 
vacuna, el gerent diu que no, i que en tot cas, segons indicacions que li ha donat el servei 
sanitari, cal que els vacunats es prenguin un Gelocatil la nit del dia de vacunació per tal de 
minimitzar efectes. També han respost a la pregunta que hem fet sobre la incidència dels 
efectes en la primera dosis personal centre que va afectar a la ½ dels vacunats en el CPOGi. 
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Pel que fa a la segona dosis de la vacunació serà al mes d’abril passat Sant Jordi.. El gerent 
diu que té informació de que passat setmana santa donaran opció als treballadors del CPOGI  
que no s’han vacunat a  vacunar-se.  
 
06.- CCOO / IAC-CATAC: Substitucions personal CPOGi. 
IAC-CATAC pregunta què s’està fent, tenim informació que el dia 17.02.21 la directora general 
RRHH va dir que s’havia posat a disposició del gerent del CPOGI per possibles cobertures o 
reforços i que aquest no li havia sol·licitat res, per tant per molt que les OOSS demanem 
cobertures o reforços si des del centre no anem tots a una amb el mateix objectiu continuarem 
estant sota mínims. La realitat és que al CPOGi no s’ha cobert cap incidència excepte les HS 
de l’alliberat per CCOO, i les de l’equip directiu. Realment a data d’avui  tenim  dèficit de 
personal en l’àmbit administratiu, falta un GO i l’àmbit d’interior, falta un CRIMO i 6 GMO (3 ILT, 
2 HS parcials  i 1 DI parcial). No cal recordar que en període de vacances o de pandèmia cal 
reforçar els serveis i cal tenir una previsió si no volem uns efectes negatius en el servei. El 
gerent ens informa que 1.04.21 es substituirà 1 ILT de GMO (en falten 2) i que avui ha demanat 
la cobertura de la vacant de GO que des de fa 5 anys no ha estat coberta. Des de la IAC-
CATAC hem insistit en què la direcció  demani un reforç de CRIMO, remarcant que la dotació 
hauria de ser de 8 CRIMOS per tal de cobrir mínimament totes les franges horàries, i la 
substitució de les 2 ILT de GMO que falten per cobrir.  
 
 
07.- CCOO / UGT: Manifestar la necessitat de presència efectiva dels CRIMO en dies 
assenyalats. Hi ha GMOs que estan cansats de realitzat les tasques dels CRIMOS i alguns es 
neguen a realitzar-les.  
Des de la IAC-CATAC estem totalment d’acord en aquest aspecte, no recolzem la proposta de 
que els CRIMOS no puguin demanar  dies d’AP o CF entre setmana o algun dia determinat, és 
més recordem que el motiu del perquè no vàrem signar l’Acord de tancament de centres era 
per les dotacions a la baixa i l’experiència ens demostra la retallada d’aquestes dotacions. 
Alhora també recordem que CRIMOS i GMOS no s’haurien de barrejar perquè moltes vegades 
no hi ha GMO i el CRIMO fa les analítiques, revisions cel·les...el problema és recíproc. El 
gerent diu que això és un tema d’actitud. El director diu que potser caldria,  després d’aclarir les 
tasques que fa cada col·lectiu en aquest centre, detallar les taques que cada professional  pot 
fer.   
 
08.- CCOO: Segueixen derivant les trucades de telèfon a la centraleta de la cabina de control 
dels professionals  de l´equip. Hi ha vegades que es deriven les trucades i, sabent que es 
deriven, no les contesten malgrat hi hagi professionals que es troben presents. 
El director de centre diu que segons el recull de trucades que des de fa dos dies ha de registrar 
el funcionari de la cabina de control el volum de trucades no es tant. Des de la IAC-CATAC 
després d’un intercanvi d’opinions sobre aquest aspecte i el detall de la tasca que fa el 
funcionari de la cabina de control  reiterant la petició que fem a  cada reunió de canvi ubicació 
cabina control per la manca d’espai i  perquè  no es pot garantir el control i seguretat per la 
mala ubicació que minva la visibilitat tornem a demanar una centraleta intel·ligent que derivi les 
trucades als diferents àmbits del CPOGi,   
 
A les 14h finalitza la reunió deixant per la propera sessió del dia 16.04.21  els temes que han 
quedat pendents. 
 
Us seguirem informant.  
 
Cuideu-vos. 
 
Girona, 25 de març del 2021 
 
 
Secció sindical  presons CPOGI 
IAC-CATAC 



Via Laietana 57  4t 3a 
08003 Barcelona  
Tel. 93 317 31 51 
Fax. 93 317 33 02 
sindicat@catac.cat 

 

 

 


