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PRESENTACIÓ CRONOGRAMA I FASES INCORPORACIÓ
CP PUIG DE LES BASSES I CP OBERT GIRONA
17.02.2014
Assistents Administració: Alfons R. sots director general de recursos humans i econòmics; Ferran
D. sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament Justícia; Jose L. V.
sots director general de centres i gestió penitenciària; Paula M. sots directora general de programes
de rehabilitació i sanitat; Montse L. cap del servei direcció centres del Departament de Justícia;
Montse A. del servei de gestió de recursos humans; Jesús Pl. cap de servei de gestió de recursos
humans; Juan C. L. cap de l’àrea de seguretat penitenciaria, Patrícia S. tècnica del servei de
recursos humans i econòmics.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia:
1. Presentació del cronograma de les fases d’incorporació de personal que prestarà serveis al CP
Puig de les Basses i al CP Obert de Girona.
Desenvolupament de la sessió:
Alfons R., sots director general de recursos humans i econòmics, inicia la sessió la reunió a les 9.45
hores, amb 15 minuts de retard de l’hora convocada, informant que la sessió d’avui és per informar
sobre el projecte de desplegament de personal del CP Puig de les Basses i al CP Obert de Girona.
Afegeix que a les 11.30 hores s’incorporarà a la sessió Rafael L. responsable de presentar-nos el
projecte d’adequació del CP Girona a CP Obert Girona, aquest projecte serà per fases en el mateix
moment que funcioni com a centre obert.
Es demana informació sobre el personal que esta fent formació per al CP Puig de les Basses. Juan
C. L. cap de l’àrea de seguretat penitenciaria, diu que alhora de determinar la incorporació del
personal els ha servit l’experiència del CP Lledoners i que la incorporació serà progressiva perquè
amb dos mesos d’antelació a la incorporació del personal hi ha d’haver-hi un equip de supervisió i
manteniment que seria l’equip actual que esta al CP Puig de les Basses que són 1 GSI i 5 GAMV,
més 1 enginyer industrial (plaça que ja ha estat publicada a l’ATRI), més 1 tècnic en protecció riscos
laborals , més un equip format per 4 GSI del CP Figueres (futurs CUSI del CP Puig de les Basses) i
2 caps de serveis del CP Figueres (futurs CS del CP Puig de les Basses) que té com a objectiu
preparar l’acolliment del personal destinat al CP Puig de les Basses. Jose L. V., sots director general
de centres i gestió penitenciària, informa que la selecció d’aquest equip format per 4 GSI i 2 CS del
CP Figueres parteix de la voluntarietat dels que hi van, és a dir, que en comptes de fer la seva
jornada habitual al centre d’origen la fan al CP Puig de les Basses sempre i quan el servei del CP
Figueres quedi cobert. Juan C. L. diu que un dels criteris ha estat l’experiència prèvia en formació, és
a dir, si han estat desenvolupant la tasca de formadors, i que un altre criteri ha estat la competència i
evidentment abans de tot la voluntarietat en accedir a aquest grup, ens relaten el cas d’un company
que se li va oferir la possibilitat inicialment va acceptar però més tard és va retirar i no hi ha hagut cap
problema. Jose L. V. diu que les places de l’equip avançat al CP Figueres no seran substituïdes
perquè és voluntari l’accés al mateix. Els tres sindicats hem demanat la substitució dels GSI del CP
Figueres que formen aquest equip.
Jose L. V. diu que és del tot necessari fer acollida al personal que serà destinat d’un centre
penitenciari del s. XIX a un centre penitenciari del s. XXI que ell en les vistes que ha fet al CP Girona
i CP Figueres ha detectat aquesta inquietud.
Ens lliuren uns cronogrames sobre el desplegament de personal al CP Puig de les Basses (aquesta
vegada no els lliurem perquè en la última reunió els representants de l’Administració van manifestar
que els documents interns no es difusió per raons obvies de seguretat, contacteu amb els delegats
per rebre informació al respecte), manifesten que en vermell hi ha marcat les places que provenen
del procés selectiu JU026, en groc les places hi ha marcat les places que provenen del CP Girona i

CP Figueres , que pel que fa a places que venen del CP Figueres s’incorporaran una setmana abans
que els que provenen del CP Girona per raons obvies. Pel que fa als torns i horaris s’ha recordat a
l’Administració la necessitat d’atendre el què esta regulat i que va per ordre de rànquing en el
concurs i que els funcionaris obligats a trasllat forçós han de mantenir el seu torn horari.
Jose L. V. diu que inicialment funcionaran 3 mòduls, més mòdul de dones i en la segona fase 5
mòduls i al 2015 funcionaran la resta de mòduls CP Puig de les Basses. CATAC-IAC ha demanat la
capacitat final pel que fa a interns del CP Puig de les Basses, Jose L. V. ha informat que la previsió
és de aproximadament uns 200 interns entre el CP Girona i CP Figueres més uns 700 interns dels
altres centres penitenciaris de Catalunya amb vinculació territorial a la província de Girona, des de
CATAC-IAC hem demanat que al ser l’únic centre de penats i preventius a la província de Girona
aquest centre sigui catalogat com a centre penitenciari de primera categoria. CATAC-IAC hem afegit
que no estem d’acord amb la dotació final de personal del CP Puig de les Basses i segons els càlculs
no quedaran cobertes totes les àrees, Jose L. V. explica el detall de la dotació i en el moment
d’abordar els CUSI, des de CATAC-IAC hem informat que la convocatòria era de 46 places
convocades i la cobertura ha quedat reduïda a 33 més els 2 CUSI titulars del CP Girona, el total és
de 35 CUSI, per tant manquen places de CUSI; pel que fa als CAF les 6 places adjudicades han
guanyat també plaça de CUSI, demanen que dotin la totalitat d’aquestes places, des de
l’Administració han manifestat que ho cobriran tot, hem recordat que ha de ser amb la primera fase
del concurs corresponent. Segons Jose L. V. al torn de matí hi haurà una dotació de 36 GSI.
Pel que fa al transport del personal obligat a ser traslladat del CP Girona al CP Puig de les Basses,
Ferran D. diu que en aquest moments s’està fent un pla de mobilitat per poder garantir el transport
per tal de garantir el transport públic pactat i remarca que no vol dir gratuït.
Els representants de l’Administració ens asseguren que desprès del mes d’octubre no quedarà ningú
del procés selectiu JU026 pendent de nomenar, tot i que nomenaran per categoria professional per
tant en aquest cas el nomenament no podrà ser per rànquing i amb la suma del personal
forçosament desplaçat del CP Girona, més el personal de CP Figueres, més el personal del procés
selectiu JU026, més el personal de l’últim concurs de trasllats general faltaran places per cobrir, per
tant hauran d’estudiar on els i queda el forat per cobrir.
Montse L., cap del servei direcció centres del Departament de Justícia, diu que quan publiquen els
nomenament al DOG pots fer la data de cessament pel que fa als CUSI.
CATAC-IAC ha demanat compliment de l’Acord de tancament de centres, de les assignacions
directes i de l’Acord de provisió provisionals així com el 100% de les vacants que es generin.
Ferran D. i Alfons R. diuen que aquest tema esta en estudi encara, per tant estem veient que del CP
Obert Girona, sobre els dimensionament, no pensen informar-nos de res, com sempre. Ferran D. diu
que el CP Obert Girona esta sobre dimensionat i cal ajustar el dimensionament a la situació actual,
que serà un tema a tractar en l’Acord. Des de CATAC-IAC hem demanat informació pel que fa al
punt 4 de l’Acord de tancaments i la plaça d’ATSI obligada a ser traslladada forçosament, em fet
lectura textual del punt 4 dos vegades i Ferran D. diu que no té sentit la plaça d’ATSI al CP Obert
Girona i en el cas de mantenir-la seria a càrrec de reduir un GMO, remarquem que es reclamarà via
jurídica.
Veient el tarannà pel que fa a la manca d’informació i a la improvisació dels representants de
l’Administració des de CATAC-IAC hem manifestat que no podem estar sense informació pel que fa
a les dotacions del CP Obert Girona a 3 mesos de la data d’obertura i que el dimensionament del
medi obert en cap cas va ser un sobre dimensionament de personal, que totes les forces sindicals
van tenir que reduir les seves expectatives pel que fa al dimensionament òptim de personal del medi
obert per tal d’arribar a un Acord i que en cap cas, ara, es pot dir que esta sobre dimensionat quan
l’objectiu del Pla Departamental és potenciar el medi obert. Hem afegit que no es pot tenir al personal
del CP Girona, amb molts anys d’antiguitat en l’àmbit penitenciari, en aquest estat d’inseguretat pel
que fa al seu futur i això provoca un estat d’ansietat que queda reflectit en l’increment de la tensió
laboral entre companys derivant en un augment
de les denuncies entre els treballadors,
concretament el CP Girona s’ha convertit en una selva perquè uns representants de la l’Administració
van decidir construir un centre penitenciari on Jesucrist va perdre l’espardenya, i això ho diem pel
que fa a la distancia del lloc de treball de Girona en un moment on el cost dels transports estan
caríssims. Cal que el personal afectat tingui informació ja i alhora mantenir el que es va pactar en
l’Acord de tancament de centres pel que fa a dotacions, transport, dret a retorn de data 16 de juny del
2008, assignacions directes que consten en l’actes de data 10 i 15 de juny del 2010. Ferran D. diu

que considera una exageració tal i com s’ha plantejat aquest punt però que intentaran donar
informació aviat.
Jose l. V. demana una oportunitat per el nou director del CP Puig de les Basses i que l’ajust de les
dotacions finals no ha resultat com a llegit en alguna nota informativa sindical fruit d’un pacte amb el
director del CP Puig de les Basses.
Paula M., sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat, informa que pel que fa a
l’àmbit de rehabilitació sortiran totes les places per ATRI, on els interins podran optar-hi: primer
prevaldrà la condició de ser o no funcionari de l’àmbit; seguidament si es te la condició funcionari i no
es pertany a l’àmbit; després si ets interí de l’àmbit i finalment si es té la condició de interí sense
experiència en l’àmbit. Montse L. diu que la data de publicació a l’ATRI serà al mes de febrer o
març, que primer és publicarà a l’ATRI i després en el cas que no es cobreixi es pot publicar a la web
del Departament de Justícia. L’Administració diu que no estan previstos moviments d’interins
forçosos de l’àmbit de tractament
Des de CATAC-IAC hem manifestat a Paula M. que la dotació pel que fa a l’àmbit de rehabilitació és
insuficient i més si és vol comparar amb el CP Obert Barcelona-2 on el número de dotacions pel que
fa a educadors és el doble i pel que fa a treballadors socials és d’un més que al CP Obert Girona,
Paula M. comenta que la ràtio és de 22 interns, per tant una ràtio còmoda, afegeix, que els alliberats
condicionals els portarà la unitat depenent.
Rafael L. passa un power point el qual denomina com un esquema que hauran d’encarregar el
projecte executiu que pot variar, ell l’anomena operació de “xapa i pintura” del CP Girona al CP Obert
Girona són unes obres d’acondicionament on l’ocupació serà de 130 interns, 120 homes i 10 dones,
en un total de 34 cel·les. Al interior del centre es suprimiran les concertines de seguretat, el cos de
guàrdia serà habilitat com a menjador per funcionaris. La remodelació consistirà en una primera fase
on els interns restaran ubicats a l’actual secció oberta. Rafael l. diu que les obres duraran 2 mesos i
el seu cost serà de 600.000 euros. Des de CATAC-IAC hem demanat si estaven previstes cel·les
d’aïllament i Paula M. diu que també esta previst realitzar una cel·la d’aïllament. Jose L. V. diu que ja
han parlat amb els Mossos per tal que sigui una zona d’interès pel que fa a la vigilància.
CATAC-IAC demana si esta previst continuar mantenint el lloguer del magatzem exterior del CP
Girona perquè suposaria un estalvi anual de 25.586,44 euros anuals. Jose L. V. diu que ho
estudiaran.
Es marca com a data per la propera reunió el dia 21.02.14 tot i que no es confirma per part dels
representants de l’Administració .
Us seguirem informant.
Barcelona, 17 de febrer de 2014
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