
 

 

 
REUNIÓ INFORMATIVA OBERTURA CP PUIG DE LES BASSES 

06.06.2014 
 

Assistents Administració :  Josep S. director general de serveis penitenciaris; Alfons R. 
sots director general de recursos humans i econòmics;  Jose L. V. sots director general de 
centres i gestió penitenciària; Montse L.  cap del servei direcció centres del Departament de 
Justícia; Montse A. del servei de gestió de recursos humans;  Juan C. L. cap de l’àrea de 
seguretat penitenciaria; Josep F. director del CP Puig de les Basses; Miguel A. cap del 
servei de rehabilitació; Joan P. Q. cap del servei medi obert i serveis socials; Consol S. dels 
servei de contractacions 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: 
Alfons R., sots director general de recursos humans i econòmics, inicia la sessió fent-nos 
saber l’ordre de la sessió informativa d’avui: dates d’incorporació, selecció i cobertura de 
vacants i pla de mobilitat, afegeix altres punts presentats per les OOSS com són els 
contractes de subministraments, l’àrea de descans de l’equip directiu i l’accés sindical. 
Dates d’incorporació:   ens informen formalment que la data d’obertura ha sofert un retard 
passant del dia 10.06.14  al 26.06.14 i el dia 30.06.14 esta previst el trasllat dels interns del 
CP Girona al CP Puig de les Basses. Montse L., cap del servei direcció centres del 
Departament de Justícia, diu que el tema més conflictiu són les publicacions al DOG, ara bé, 
l’article 76.1 determina que amb una resolució del  secretari general es pot endarrerir fins 3 
mesos la data de cessament. Aquestes resolucions de canvi de data de cessament seran 
individuals modificant  les dates de cessament previstes al DOG  per els dies  25 i 30.06.14, 
afegeix que entre ahir i avui s’està notificant als centres penitenciaris. Les assignacions 
definitives es publicaran el dia 23.06.14 i es disposarà de 2 dies per prendre possessió. La 
publicació definitiva del concurs restringit de CRIMO, JU/CP001/2011,  i CUSED, 
JU/CP002/2011, al CP Obert Girona  serà el 27.06.14. 
El dia 10.06.14 es publicaran els  nomenaments  nous  del procés selectiu JU026, és a dir el 
10% addicional, que són un total de  15,  d’aquest hi ha 2 persones que van triar no 
incorporar-se de forma provisional fins a la data definitiva d’obertura del CP Puig de les 
Basses.  
Montse A., del servei de gestió de recursos humans, diu que l’ordre d’incorporació del 10% 
addicional del procés selectiu JU026 és per estricte ordre de rànquing. Montse L. informa 
que hi ha  un cas que actualment  esta en invalidesa i el tribunal del procés selectiu JU026 
ha de decidir si se’l pot nomenar o no, per tal que  valori si estira del 10% o no. El trasllat 
dels funcionaris amb adscripció definitiva del procés selectiu JU026 es decideix per ordre de 
rànquing segons la necessitat de la plaça que cal incorporar, és a dir, si són GAM per ordre 
de rànquing.  
Alfons R. diu que pel que fa a les diferents sol·licituds de comissions de servei actualment 
contemplen les comissions de servei que estan presentades i s’estan atenent per ordre 
d’antiguitat en la presentació, un cop enllestides les antigues  gestionaran les comissions de 
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servei sol·licitades de la JU026. Pel que fa als funcionaris obligats a ser desplaçats al CP 
Puig de les Basses, fins que no es convoqui el concurs de trasllats general, si volen un canvi 
caldrà que facin una sol·licitud de comissió de serveis. Els criteris a prioritzar són tenir la 
condició de funcionari abans de contractar un interí. 
Des de CATAC-IAC hem demanat aclariment pel que fa a les comissions de servei del CP 
Obert Girona  si prevaldrà els criteris establerts de participació en el concurs restringit , 
actualment hi ha un cas d’alliberament sindical d’un GO, Montse A.  diu que el cas de del CP 
Obert Girona és diferent perquè als altres centres no s’ha convocat un concurs per això 
s’atén segons les sol·licituds presentades demanant  comissió de serveis. 
Selecció i cobertura de vacants: en el CP Figueres i CP Girona en l’àmbit d’ interior 
s’estan fent nomenaments d’interins per tal de reforçar les guàrdies que han quedat sense 
efectius al incorporar-se com a comandaments intermedis al CP Puig de les Basses,  Alfons 
R. diu que els fet de que estigui a l’altre punta de Catalunya provoca una complicació en la 
cobertura de les places de l’àmbit de  tractament al ser per ATRI.  
Des de CATAC-IAC hem  informat sobre  la situació caòtica que estan patint els 
professionals de l’àmbit de tractament  del CP Girona i del CP Figueres provocades per el 
retard en la data d’obertura del CP Puig de les Basses: concretament al CP Figueres els 
professionals de l’àmbit de tractament estan sobresaturats, tenen una mitjana de 6 o 7 
classificacions per setmana ( 170 interns amb una dotació de 1 psicòleg, 1 treballador social 
i 2 educadors socials, tots reduïts) no és fan activitats, els interns no es senten atesos. 
S’està posant en   joc eines tant importants com són el RISCANVI i el PIT, la qualitat en la  
recollida de dades no és la optima  per tant  cal que des de la direcció general siguin 
conscients de no intentar  vendre-ho com a quelcom científic perquè les dades que 
introdueixen els professionals reduïts són les que poden  i no són sempre complertes per la 
senzilla raó que no disposen de temps per explorar. Alfons R. diu que seleccionar un 
professional de l’àmbit de tractament per tal de reforçar de forma puntual la situació d’aquest 
dos centres no és viable, que no coneix el sistema de selecció  formació per 3 o 4 setmanes, 
demana comprensió davant  aquesta situació. Jose L. V. afegeix que pot entendre que la 
situació és molt agònica però si serveix d’alguna cosa  durant els 3 primers mesos de 
funcionament del CP Puig de les Basses hi hauran 6 psicòlegs i 6 juristes per tant  serà 
compensat aquest esforç i sacrifici dels professionals . CATAC-IAC hem afegit que esperem 
que això no comporti un fenomen paradoxal perquè a vegades es pot valorar de forma 
maquiavèl·lica pensant que es treu la feina amb menys dotació de professionals quan en 
realitat el què esta passant és al contrari, que la qualitat del servei no és la optima i que 
aquest esta quedant greument lesionat i la situació és molt fràgil.  
Josep F., director del CP Puig de les Basses, diu que tots els manuals han estat elaborats 
amb intervenció del  personal afectat i un cop ho validi la Direcció general  es constituirà la  
primera reunió de la  comissió de direcció. També ha elaborat un disseny funcional: 
addiccions,  violència, dones, infermeria, (Mòdul 1, 2 i 4). S’obrirà els departament 
d’infermeria per optimitzar espais, no obriran el DERT però la unitat d’ingressos estarà 
habilitada per contindré situacions complicades. Jose L. V. diu que fins passat el mes 
setembre no hi haurà cap intern classificat en primer  grau al CP Puig de les Basses. En el 
cas que el dia de trasllats hi hagi un primer grau no trepitjarà CP Puig de les Basses, però 
alhora preveuen situacions extraordinàries ubicant-los al departament d’ingressos.  
Josep F. diu que respecte els processos formatius avui finalitzen els 24 GAM, el dia 11.06.14 
inicien el tercer grup formatiu, tots els caps de servei  han fet una sessió formativa al CP 
Lledoners  i en aquest moments estan assignant serveis, diu que la presó encara no ha rebut 
equipament, posa l’exemple que s’estan estenent com una taca d’oli, fins i tot el personal 
administratiu a passat per el  CCI. Han tingut problemes per assignar torns , però estant 
atenent les demandes dels afectats, pel que fa  els CAF es cobrirà inicialment per CUSI. Les 
places que falta cobrir de comandaments intermedis com són CAF i CUSI, 1 secretari tècnic 
jurídic, 1 cap de programes d’atenció especialitzada,  es cobriran via publicació a ATRI. Les 



 

 

OOSS demanem que es respecti la primera fase concurs corresponent .  Alfons R. diu que 
mèrit i capacitat es lliguen amb el principi de competències per tant des del Departament de 
Justícia manté el criteri que no hem volgut les OOSS incloure en l’Acord de negociació. 
CATAC-IAC  vol que consti en acta que les OOSS estem en desacord amb el cobriment de 
vacants per ATRI i pel que fa a les competències esta clar que amb una entrevista no queda 
palès.  
Josep F. diu que ja han definit els quadrants d’assignació de servei en administració i 
rehabilitació, els CUSI ahir van assignar llocs de treball, GAMP i GAMV estan determinant 
torn i llocs de treball, que si té ben entès els treballadors de CP Girona i CP Figueres tenen 
preferència en els torns,  els interins triaran després. Josep F. diu que li consta que hi ha un 
acord que regula horaris i serveis i diu que així es farà.  
Josep F. diu que ahir van tancar amb les direccions acords tècnics i de treball de Girona i 
Figueres, saben a quins llocs aniran ubicats els interns, i temes com l’enviament i la recepció 
de paquets, TV, peculi, etc....Ens avança que el dia 19.06.14 es reuniran amb els interns del 
CP Figueres i el dia 20.06.14 es reuniran amb els interns del CP Girona  per tal de  informar-
los del  pla comunicacions, del mòdul on aniran ubicats. Les OOSS  demanem que això es 
faci també amb el treballadors. Pere S. assumeix que no han cuidat la informació perquè ells 
ho han intentat però veu que no han estat prou encertats i demana al sotsdirector general de 
recursos humans i econòmics , al  sots director general de centres i gestió penitenciària  i al  
director del CP Puig de les Basses  que  abans del dia 20.06.14, organitzin  una reunió amb 
el personal afectat per l’obertura del CP Puig de les Basses. Josep F. diu que el dia  12 i 
20.06.14 hi ha prevista una  reunió amb caps de servei  alhora ens demana un gest 
d’entesa, flexibilitat i paciència. També recalca que els horaris seran provisionals perquè fins 
que l’obertura no sigui complerta no podran ser definitius els horaris assignats, l’últim no pot 
tenir el que vol el primer i al mes de juliol fera una  reunió amb la seccions sindicals. 
CATAC-IAC  diu que pel que fa al tema de l’espai on ha d’anar ubicat el cap de servei no és 
l’adien, Josep F. diu que l’espai és el que ha de tenir perquè l’espai arquitectònic ja esta 
dissenyat. 
Accés sindical al CP Puig de les Basses:  Alfons R. diu que va donar ell l’ordre de  
denegar l’accés als delegats dels CP Figueres al CP Puig de les Basses perquè  ell no  
disposava de l’acreditació de qui eren els membres de la secció sindical corresponent.  
Pla de mobilitat:  Consol S., cap del servei de contractacions, informa que el transport al CP 
Puig de les Basses esta previst i començarà a funcionar  el dia 30.6.14  amb sortida des del 
CP Girona, ens informaran dels diferents horaris de sortida des del CP Girona i des del CP 
Puig de les Basses. Alfons R. diu que no ha atès una petició sindical de canvi de ubicació de 
sortida del CP Girona perquè ell entén que aquest tema ha d’estar acordat des de  totes les 
OOSS. Entre avui i dilluns s’han compromès a fer-nos arribar els horaris de sortida i 
recorregut.  
Cobrament dietes : pel que fa al cobrament de les 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 en 
concepte d’indemnització, Montse L. diu que  a partir del trasllat s’ha de demanar 
individualment i informaran del procediment a seguir.  
Àrea de descans del equip directiu:  hem demanat informació sobre l’àrea de descans del 
equip directiu per guàrdies o incidències, ens informen que s’està habilitant una sala de 
recepció i descans la qual no és el concepte de vivenda, és una area per tal que l’equip 
directiu al fer les incidències tingui un espai adient. 
 
Barcelona,  6 de juny de 2014 
Secció sindical de presons  
CATAC-IAC  


