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CP OBERT GIRONA 
 PERSONAL SOTA MÍNIMS 

16.02.18 
 
 

A data d'avui al CP obert Girona esta per sota de la dotació mínima necessària per el 
funcionament del centre. Hi ha un cap de règim interior d' ILT i la dotació actual és de 5 
CRIMO , segons la DG la dotació mínima és de 6 CRIMO, des de la secció sindical de presons 
IAC-CATAC sempre hem mantingut que la dotació necessària per cobrir totes les franges 
horàries és de 8 CRIMO perquè normalment amb 6 CRIMO no queden  cobertes totes les 
franges horàries diürnes. Abans d'ahir, 14.02.18 i avui, 16.02.18, el  servei de nit no està 
cobert per cap CRIMO i els GMO no tenen perquè quedar-se sense cap comandament 
intermedi assumint funcions que no els hi pertoquen. 
 
Pel que fa als genèrics medi obert  la dotació actual és de 23 GMO , hi ha 3 GMO d'ILT , 
segons la DG la dotació mínima és de 24 GMO tot i que des de la secció sindical de presons 
IAC-CATAC sempre hem mantingut que la dotació necessària és de 32 GMO . 
 
La dotació actual  del personal genèric oficines és de 2 GO.  Hi ha 1 GO d'ILT, 1 GO alliberat 
sindical i 1 GO que va passar d' educador social al CP Puig de les Basses  no 
coberts (segons la DG la dotació mínima és de 5 GO).  
 
A banda un dels psicòlegs del CP Obert Girona Girona    (segons la DG la dotació mínima és 
de 2 psicòlegs)  ha assumit les funcions de sotsdirector de tractament perquè la titular esta 
d'ILT. 
 
La secció sindical de presons CATAC-IAC ha posat en coneixement al sotsdirector de  
recursos humans de serveis penitenciaris aquesta lamentable situació, qui ens ha 
manifestat que no en tenia constància i que posarà fil a l'agulla per tal de resoldre aquesta 
mancança de personal. És del tot necessari que es cobreixin les baixes de llocs base amb 
personal que estava al CP Girona obligat  a marxar al CP Puig de les Basses. 
 
Us seguirem informant. 
 
Girona, 16  de febrer 2018 
 
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC 

 
 

                                                                                                                  


