
 

 
REUNIÓ INFORMATIVA OBERTURA CP PUIG DE LES BASSES 

30.04.2014 
 

Assistents Administració:  Ferran D. sots director general de recursos humans i relacions laborals 
del Departament Justícia; Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics;  Jose L. 
V. sots director general de centres i gestió penitenciària; Paula M. sots directora general de 
programes de rehabilitació i sanitat;  Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos humans; Montse 
L.  cap del servei direcció centres del Departament de Justícia; Juan C. L. cap de l’àrea de seguretat 
penitenciaria i Patrícia S. tècnica del servei  de recursos humans i econòmics. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.  
Ordre del dia: 
Reunió informativa sobre diferents aspectes de l’obertura del CP Puig de les Basses . 
Desenvolupament de la sessió: 
Ferran D., sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia, fa 
una prèvia informant-nos que  van rebre una sol·licitud signada per les seccions sindicals  del CP 
Girona  demanant informació sobre diferents aspectes del procés de tancament del CP Girona i 
reconversió a CP Obert Girona i alhora demanaven el compliment íntegre de l’Acord de tancament de 
centres, ens diu que  nosaltres mateixos informem del què ens diran en la sessió d’avui perquè no 
disposen de temps material per fer una altre reunió. Des de la secció sindical de presons CATAC-IAC 
no hi ha cap inconvenient perquè en la sessió d’avui assisteixen els tres delegats sindicals del CP 
Girona. 
Seguidament responen a les diferents qüestions plantejades per CATAC-IAC en les diferents 
reunions i via mail enviat als responsables de l’Administració el passat 14.03.14. 
CP Obert Girona: ens informen que al CP Obert Girona el nombre de llocs de treball són els que 
cobriran tot i que l’horitzó final és de 24 GMO i 5 GO. Les OOSS  demanem que la cobertura sigui de 
la totalitat, és a dir 32 GMO, 5 GO, 1 CUSED, 1 CUGP i 8 CRIMO , així com totes les places de 
l’àmbit de rehabilitació, també hem demanat que es facin les substitucions de les hores sindicals, de 
les baixes temporals o qualsevol incidència que es derivi. 
La publicació al DOG dels CRIMO serà de 8, el motiu de què no s’ha publicat encara és perquè no hi 
ha encreuament amb altres convocatòries i ara ha interessat publicar primerament al DOG els 
concursos que provocaven un encreuament de  places. 
Pel que fa a la plaça de cap d’unitat de gestió penitenciaria, CUGP, del CP Obert Girona, inicialment 
tenia una adjudicació directe  un funcionari que actualment esta jubilat i posteriorment ha estat 
ocupat per encàrrec en funcions per un funcionari que ha guanyat una vacant d’encarregat d’àrea 
administrativa, EAA, al CP Puig de les Basses. La solució que aplicaran és que la persona que va 
concursar a cap d’unitat de suport als equips directius, CUSED, per el CP Obert Girona  i no va 
guanyar la plaça i actualment és titular de la plaça de cap d’unitat de gestió econòmica, CUGE, al CP 
Girona passarà a ocupar la plaça de CUGP del CP Obert Girona perquè no té sentit convocar una 
plaça a ATRI si ja hi ha un cap d’unitat titular de l’àmbit administratiu obligat a ser traslladat al CP 
Puig de les Basses. 
Es demana informació pel que fa al canvi d’adscripció sobre les places de 2 educadors socials del 
Serveis Socials de l’Ambit Penal, SSAP,  al CP Obert Girona. Montse L., cap del servei direcció 
centres del Departament de Justícia , diu que la dotació del CP Obert Girona és de 4 educadors hi 
s’ha tingut en compte els 2 educadors titulars del CP Girona ( 1 diplomat en educació social i 1 
educador grup C a extingir) i l’educador amb adscripció provisional dels SSAP i l’educadora interina 
dels SSAP perquè és més antiga que les dos educadores interines del CP Girona (una de les quals 
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havia sol·licitat el seu trasllat al CP Puig de les Basses). Pel que fa a  la tercera educadora que 
actualment esta desenvolupant la seva tasca al CP Girona és degut a una adaptació temporal per 
tant no s’ha contemplat l’antiguitat d’aquesta perquè el seu lloc de destí no era el CP Girona si no 
que és el CP Figueres i passarà a tenir un canvi d’adscripció al CP Puig de les Basses.   
Procés selectiu JU026: ens lliuren informació sobre l’ocupació actual de la Borsa de la JU026: 
actualment hi ha treballant al centres penitenciaris 122 funcionaris de la JU026 (CP Brians 1-19; CP 
Brians 2-21; CP Dones-3; CP Figueres-4; CP Girona-10, CP Homes-25; CP Joves-5; CP LLedoners-
17; CP Obert LLeida-1; CP Quatre Camins-15; CP Tarragona-2) i 6 funcionaris de la JU026 que  no 
estan treballant a centres penitenciaris. 
Ens informen que s’han presentat 28 sol·licituds de comissions de servei de la JU026 que no volen 
incorporar-se al CP Puig de les Basses, no les atendran perquè hi ha la necessitat d’incorporació al 
CP Puig de les Basses. Alfons R., sots director general de recursos humans i econòmics, diu que en 
l’estudi de mobilitat seran les primeres que passaran a estudiar sobretot les que fan referència a 
temes de conciliació de la vida familiar un cop hagin pres possessió del servei al CP Puig de les 
Basses. 
Borsa de treball: ens informen que el nomenament de tècnics especialistes interins al CP Puig de 
les Basses serà de 4 al mes d’octubre i la resta de nomenaments, uns 40,  serà  més endavant. En el 
compte d’aquests 40 interins ens informen que ja hi ha comptat les vacants dels funcionaris que han 
guanyat plaça de comandament intermedi. Al CP Figueres i fins a la data de tancament d’aquest han 
nomenat  per a cobrir les substitucions generades per les resolucions dels diferents concursos 5 
interins de GSI  i 1 interí de GAMV. 
Alfons R. diu que  hi ha una situació de decalatge continu i cobriran en funció de la necessitat de 
cobertura de les vacants a mesura que es vagin necessitant, no poden fer una provisió per avançat 
de la necessitat, per tant deixa clar que no faran un acte públic per a la tria de places. Actualment hi 
ha 40 substituts nomenats de la borsa. 
No asseguren les cobertures de totes les vacants deixades per els funcionaris amb destí al CP Puig 
de les Basses del procés selectiu JU026. Pel que fa al detall de vacants generades per els 
desplaçament al CP Puig de les Basses de la JU026 ens informen que ara no ens no es poden donar 
les dades perquè han d’estudiar les necessitats reals a la resta de centres perquè aquests també 
tindran un buidatge de població penitenciaria i a banda les incorporacions al CP Puig de les Basses 
de funcionaris serà progressiva. Jose l. V., sots director general de centres i gestió penitenciària,  diu 
que actualment hi ha 136 interns al CP Figueres i uns 80 al CP Girona, per tant es preveu un total de 
218 interns entre CP Figueres  i CP Girona per l’obertura del CP Puig de les Basses, en principi 
obriran 3 mòduls a una màxima de 100 interns per mòdul reiterant que com a màxim serà de 300 
interns i es podrà organitzar bé. 
Es demana el compromís de que a la resta de centres penitenciaris no es tanqui cap mòdul, Jose l. V 
diu que en principi no tenen aquestes directrius, el que fan és desmassificar els centres per raons 
obvies. 
 
CP Puig de les Basses:  
 
JU-CP003-2010 (CUSI CPPB): publicació  Resolució parcial concurs comandaments intermedis 
àmbit interior cap d’unitat servei interior al CP Puig de les Basses. El procés d’incorporació serà de  
14 CUSI el mes vinent ; 6 CUSI al mes de juny i la resta octubre fins arribar a un total de 34 CUSI 
que si no és mitjançant el concurs per possibles renúncies és cobrirà via publicació a ATRI. 
 
JU-CP004-2010 (CAF CPPB): publicació Resolució concurs comandaments intermedis àmbit interior 
cap de l’àrea funcional al CP Puig de les Basses. No poden informar-nos perquè encara esta obert el 
període de renúncia i els nomenaments publicats coincideixen amb els nomenaments de CUSI per 
tant no saben quina serà l’opció dels titulars. El que no quedi cobert és publicarà a ATRI per procedir 
a la seva cobertura de la totalitat de 6 CAF. 
La dotació de GSI per al CP Puig de les Basses serà de 73, els quals estaran repartits en 8 guàrdies. 
S’incorporaran 4 caps de servei  pocs dies abans obertura, perquè esta previst que el centre i els 
mossos d’esquadra es facin càrrec dels sistemes de seguretat. La dotació de caps de servei per al 
CP Puig de les Basses serà de 12, és a dir 1 cap de serveis del CP Girona tindrà un canvi 
d’adscripció de lloc de treball al CP Puig de les Basses. 
Pel que fa a la dotació de personal de l’àmbit de rehabilitació durant el tancament del CP Figueres 
fins a la posada en marxar del CP Puig de les Basses, Paula M., sots directora general de programes 



de rehabilitació i sanitat, diu que són conscients que dies abans de la inauguració es disposarà al CP 
Figueres poc personal de tractament però és totalment assumible.  
 
JU-CP004-2011 (EAA CPPB): publicació Resolució per la qual es resol parcialment la convocatòria 
de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 4 llocs d’encarregat/ada d’àrea 
administrativa del Centre Penitenciari Puig de les Basses. La Resolució parcial és de 2 EAA, encara 
esta obert el període de renúncia i els nomenaments publicats coincideixen amb altres  
nomenaments. Ens informen que és cobriran la totalitat de les 4 llocs d’EAA. 
 
Processos de selecció publicats a ATRI del personal de rehabilitació destinat a ocupar lloc de 
treball al CP Puig de les Basses: 
JUS046-14 Cap de programes d’atenció especialitzada, A1-23, al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses del Departament de Justícia: ha resultat deserta. 
JUS060-14 Titulat/da superior enginyer/a industrial, A1-23, al Centre Penitenciari Puig de les Basses 
del Departament de Justícia: han publicat dos vegades a ATRI i no han trobat a ningú que  reuneixi 
els requisits, fins i tot van incloure la realització una prova tècnica,  tornaran a publicar a l’ATRI amb 
una publicació més amplia. 
JUS064-14 Titulat/da superior psicòleg/oga, A1-23, al Centre Penitenciari Obert de Girona del 
Departament de Justícia ha guanyat la plaça l’actual cap de programes d’atenció especialitzada del 
Centre Penitenciari Puig de les Basses (cap de programes d’atenció especialitzada del Centre 
Penitenciari Girona obligat a ser traslladat per canvi d’adscripció de lloc de treball). 
JUS065-14 8 titulats/des superiors psicòlegs/ogues, A1-23, al Centre Penitenciari Puig de les Basses 
del Departament de Justícia: de moment hi ha 6 seleccionats (2 funcionaris d’altres departaments; 1 
funcionaria educadora CP Figueres, 1 funcionaria GSI CP Girona; 1 funcionari del servei de mediació 
i assessorament tècnic, 1 funcionari dels SSTT del Departament de Justícia de Girona).,  
JUS066-14 6 tècnics/ques superiors, A1-23, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
Departament de Justícia: de moment hi ha 2 seleccionats ( 1 funcionari del Departament  de Treball i 
1 funcionari GSI). 
JUS067-14 12 diplomats/des educació social, A2-19, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
Departament de Justícia: en el mateix procés es cobriran 13 (s’incrementa 1 educador perquè la 
plaça de l’educador del CP Figueres que tenia canvi d’adscripció al CP Puig de les Basses i és qui ha 
guanyat la plaça de psicòleg al CP Puig de les Basses). Estan en fase de revisió dels 
currículums.aentrevista 
JUS068-14 4 diplomats/des assistents/es socials, A2-19, al Centre Penitenciari Puig de les Basses 
dels Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Girona del Departament de Justícia (18.03.14/28.03.14): han 
nomenat 1 funcionari del Departament  d’Ensenyament i 1 funcionari del servei de mediació i 
assessorament tècnic, 1 funcionaria  interina del CP Quatre Camins, falta una pendent de nomenar. 
JUS069-14 4 auxiliars administratius/ves, C2-13, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
Departament de Justícia: estan pendents fixar la data per a realitzar l’entrevista. 
JUS070-14 Metge/ssa, laboral A1, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del Departament de 
Justícia: no és àmbit d’aquesta taula de negociació. 
JUS075-14 Secretari/ària tècnic/a jurídic/a, A1-24, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
Departament de Justícia: ha resultat deserta. 
JUS078-14 Monitor de formació ocupacional, laboral B1, al Centre Penitenciari Puig de les Basses de 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia: no és àmbit d’aquesta taula 
de negociació. 
JUS079-14  Diplomat/ada en infermeria, B1, al Centre Penitenciari Puig de les Basses a Figueres, 
del Departament de Justícia: no és àmbit d’aquesta taula de negociació. 
JUS080-14 Titulat/da superior pedagog/ga, A1-23, al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
Departament de Justícia: no han triat a ningú i falta alguna entrevista per fer. 
Falta publicar a l’ATRI la plaça de tècnic superior en riscos laborals perquè han fet una modificació a 
la relació de llocs de treball, RLT, ja que el Departament de Funció Publica no l’accepta amb doble 
entrada de titulació per tant  quedarà  com a plaça del grup  B i en aquest moment esta en fase de 
publicació a ATRI . 
 
Transport al CP Puig de les Basses, punt 5 Acord tancament de centres: determinava que “En 
cas que el trasllat forçós impliqui canvi de localitat l’Administració facilitarà un mitjà de transport 
col·lectiu entre la localitat del centre objecte de trasllat i la localitat al que aquest es traslladat. Aquest 



mitjà de transport abastarà les franges horàries d’entrada i sortida del personal que presti serveis al 
Centre”. Alfons R. ens informa que actualment hi ha un estudi fet pel que fa a la mobilitat, tant per les 
famílies dels interns, com per els professionals,  com per el personal  funcionari. S’ha vehiculat a 
traves del Departament de  Territori i Mobilitat el tema de implementar llançadores a la localitat de 
Figueres.  Pel que fa al compliment de l’acord de tancament de centres sobre la necessitat de 
cobertura de transport amb sortides des de l’actual CP Girona  i des del  CP Puig de les Basses 
estan fent un estudi sobre les diferents franges horaris a cobrir, essent un  horari modificable en 
horaris d’estiu, actualment  s’està estudiant i requerint a les empreses el cost econòmic que 
suposaria. Des de CATAC-IAC  demanem disponibilitat en data d’obertura. Alfons R. diu que 
s’aplicarà l’Acord i s’adaptarà a l’ús que es faci. Els treballadors tindran transport, no poden 
assegurar si estarà disponible en data obertura del centre però es diuen que es buscarà una solució.  
Cal determinar els horaris de sortida i tornada, ens indiquen que tenen una primera possible hora de 
sortida a les 6.35 h des del CP Girona, i horari diferent en horari d’estiu. Es demana si passarà per 
Figueres i si hi haurà una parada entre mig del trajecte, ens responen que ho estan estudiant. 
 
Cobrament dietes, punt 5 Acord tancament de centres: aquest punt determinava que: “Pel 
personal funcionari amb destinació definitiva traslladat forçosament amb canvi de localitat com a 
conseqüència d’una mesura de racionalització, es determina que se li abonarà la quantia 
corresponent a tres dietes senceres i el quilometratge corresponent a tres desplaçaments, anada i 
tornada, entre la localitat del Centre objecte de trasllat i la localitat al que aquest és traslladat en les 
quanties legalment previstes”. Ferran D. diu que aquest punt es complirà. 

 
Dies festius locals de Figueres: des de CATAC-IAC hem demanat que cal saber com se’ls 
compensarà els dos dies festius locals de lliure designació que perdran els funcionaris desplaçats 
forçosament del CP Girona al CP Puig de les Basses, perquè a la localitat de Girona estan pendents 
de celebrar (25.07.14 i 29.10.14) i a la localitat de Figueres ja s’han celebrat en la data d’incorporació 
(3.03.14 i 9.06.14). Alhora cal tenir present la informació que ha estat penjada al portal ATRI sobre la 
recuperació de la festivitat de reis de l’any 2014 i seria un greuge que és perdessin per qüestió de 
dates d’incorporació el gaudiment dels 2 dies festius locals. Ferran D. ha dit que sobre la recuperació 
de la festivitat de reis de l’any 2014 no caldria recuperar-la i un dia de les dos festes locals es 
compensarà en hores. 
 
Vacances: les sol·licituds s’efectuaran al CP Puig de les Basses. 
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona,  30 d’abril de 2014 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 

 


