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PRESENTACIÓ DEL CRONOGRAMA D’INCORPORACIONS DE PLANTILLA 

CPPB I CPOG 

 
 
A la reunió assisteixen,  
 
Per part de l’Administració, Ferran D., sotsdirector general de RRHH i relacions 
laborals del Departament de Justícia; Alfons R. .. , sotsdirector general de RRHH i 
econòmics de la DG; José Luis V. Sotsdirector general de centres i gestió 
penitenciària; Montse L. cap del servei de direcció de centres del Departament de 
Justícia; Jesús P. cap del servei de Gestió de RRHH de la DG; Montse A. gestió de 
RRHH; Carlos L., cap de l’Àrea de Règim Interior Penitenciari.  
 
Per la part social, CCOO, CATAC i UGT. 
 
L’objectiu de la reunió és la presentació, i posterior informació, del cronograma 
d’incorporacions de plantilla del CP. Puig de les Basses i del CO Girona.  
 
El pes de la reunió, per part de l’Administració, ho assumeixen el José Luis L. V. i el 
Carlos G., ja que han estat els encarregats de planificar les diferents fases 
d’incorporacions del personal penitenciari que haurà d’incorporar-se al CP. Puig de 
les Basses i al CO Girona. Comença la seva exposició insistint en l’equivalència de 
Puig de les Basses i el CP Lledoners. L’única diferència és que el nou centre contarà 
amb un mòdul que acollirà, al 50%, dones i joves. Manté que en relació a la dotació 
de personal de Lledoners, es produeix una millora de la ràtio de personal d’interior de 
Puig de les Basses.  
 
Carlos G. explica que l’Administració ha tingut en compte l’experiència amb l’obertura 
de Lledoners per dissenyar i millorar l’obertura de Puig de les Basses. Hem detectat 
diferències, pel que fa al volum de personal, entre el cronograma que ara ens passen 
i el resum d’incorporacions de data 29 de gener, que queden pendents d’aclarir amb 
l’Administració. Inclús algun representant de l’Administració va insinuar que el 
document facilitat en la reunió contenia algunes errades.  
 

 FASE PREPARATÒRIA (Equip Avançat). Es preveuen 2 dates d’incorporació: 
 

o Incorporació 1 d’abril de 2014. El personal que s’incorpora en aquesta 
fase procedeix de concursos de trasllats. En aquesta etapa també 
s’incorporarà un equip (format per 4 futurs CUSIS i 4 Caps de Serveis) 
que s’encarregarà “d’acollir” els professionals que s’incorporin. Els 4 
caps de servei treballen actualment a Girona i Figueres i 
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compatibilitzaran la destinació actual, mantenint l’horari, amb la 
destinació parcial a Puig de les Basses. Per tant, aquestes places no es 
cobriran, malgrat que garanteixen que no es veurà perjudicat el servei, 
ni el gaudiment de vacances i permisos. El criteri de selecció, 
discrecional per part de les actuals direccions, es complementa amb la 
voluntarietat. CCOO demana que, tal i com es va establir en una reunió 
de la comissió paritària, siguin cobertes totes i cadascuna de les places 
que es treguin dels centres que continuen el seu funcionament ordinari, 
fins que no comencin a produir-se els trasllats. L’Administració diu que 
ho tindrà en compta. Aprofitem per exigir que totes les vacants que es 
generin al llarg de tot procés d’obertura de Puig de les Basses, sense 
cap tipus d’excepció, siguin cobertes, en aquest cas pel contingent de 
personal interí que forma part la borsa. CCOO no permetrem que, sota 
l’excusa d’adaptar-se a les necessitats reals dels centres, cap 
d’aquestes vacants (siguin 3, 4 o 40) quedi sense cobrir.  

 
o Incorporació 1 de maig de 2014 (23 funcionaris, 5 de la JU/26). 

 

 FASE INAUGURACIÓ. Es preveuen també 2 dates d’incorporació. 
 

o Incorporació 15 de maig de 2014 (37 persones: 12 que ocupen un lloc 
de treball a un dels centres actuals i passen directament a PB; 21 de la 
JU026, que accedirà per rànquing, però prové d’un centre diferent de 
treball de FI o GI; 3 que accedeixen al lloc de treball per CG o CE; 1 
d’aquests, psicòleg/òloga s’ha de proveir perquè, no hi ha possibles 
candidats). 

 
o Incorporació 10 de juny de 2014 , amb el següent desglossament: 

 Personal de GI o FI  que passen directament a Puig de les 
Basses...............58. 

 Personal de la JU026 que accedeix al lloc per rànquing, 
però prové d’un centre diferent de treball.....40. 

 Personal que accedeix al lloc de treball per CG o CE.......  
...........17. 

 Llocs que cal proveir ............. 38. 
 

 FASE OBERTURA PARCIAL 2. Incorporació octubre de 2014.- (103 
persones, amb el següent desglossament: 

 

 Personal de la JU026 que accedeix al lloc per rànquing, 
però prové d’un centre diferent de treball...............56 

 Personal que accedeix al lloc de treball per CG o CE.....12 

 Llocs que cal proveir..............46 
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Personal de la JU026 
 
El personal de la JU026 es traslladarà a mesura que es vagin necessitant i per ordre 
de rànking. Preguntem sobre el personal d’aquesta promoció que està en situació 
d’expectativa de nomenament. L’administració confirma que en qualsevol cas, tothom 
estarà treballant abans del mes d’octubre.  
 
Personal Interí 
 
És evident que el personal interí que forma part de la bossa, i que, en una part 
significativa, fa quasi bé 3 anys que va ser cessat, està en vivint el procés d’obertura 
del nou centre penitenciari en una situació molt delicada. Vol saber si es compliran 
les expectatives d’ocupació de places que s’han anat generant i que l’Administració, 
en diferents ocasions i de manera calculada, es nega concretar. Com ja hem afirmat 
en un altre punt d’aquesta nota, CCOO entén que totes les vacants que es vagin 
produint, tant en el centre de Puig de les Basses, com en la resta de centres 
penitenciaris de Catalunya, han de ser cobertes amb el personal de la bossa. Les 
que es puguin anar generant de manera puntual o en fases concretes d’incorporació 
de personal.  
 
L’administració, en boca del senyor Ferran D., afirma de manera críptica que “es 
cobriran els llocs que sigui necessari cobrir”, i també que “en aquesta situació crítica 
s’estan deixant de cobrir llocs i el servei surt i, per això, s’estan adequant a les 
necessitats reals”. CCOO, en primer lloc, exigeix que es dugui a terme un procés 
d’auditoria i seguiment de TOTES les vacants que es produeixen i, per això, 
necessitem informació clara i precisa, si és necessari de forma separada, del volum 
de personal interí tornarà al servei actiu amb motiu del procés d’obertura, en el nou 
centre i en la resta dels centres penitenciaris. En segon lloc, deixem clar que 
l’administració està jugant amb foc, perquè quan l’administració parla de necessitats 
reals, s’està referint a necessitats límits de personal, com ja ha demostrat amb el 
personal de rehabilitació i està demostrant amb el personal d’interior. En expressió 
que, per desgràcia ha fet fortuna, l’Administració, de manera irresponsable, està 
tocant el “moll de l’ós” del sistema penitenciari català, en totes les seves vessants. La 
progressiva asfíxia del seu personal (“mentre el servei surti”), en totes les àrees, està 
portant el sistema a una situació límit que no sabem cóm es resoldrà i quines 
conseqüències pot arribar a produir. 
 
Funcionament dels mòduls de Puig de les Basses 
 
El funcionament ordinari dels mòduls es cobrirà amb 2 funcionaris d’interior, 1 CUSI i 
1 funcionari a la cabina per controlar 2 mòduls. CCOO insisteix, com ja ha plantejat 
en d’altres ocasions, que és clarament insuficient que una persona controli la cabina  
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de 2 mòduls. Hi ha moments al llarg del servei en els quals la càrrega de treball és 
excessiva perquè l’hagi de suportar una sola persona. Aquesta és una altra forma de 
retallar necessitats de personal. 
 
Concurs general 
 
Es convocarà un concurs general un cop s’hagi produït la posada en marxa de Puig 
de les Basses, tot i que no poden concretar la data. CCOO demanem que es 
convoqui el més aviat possible perquè, al marge de la seva necessitat per tot el 
col·lectiu de personal penitenciari que l’està esperant des de fa anys, serviria també 
perquè el personal de Girona i Figueres, que no va participar als concursos 
específics de Puig de les Basses, o que ho va fer i no va obtenir el lloc al qual 
aspirava, o que, pel transcurs del temps, pugui haver canviat les seves expectatives 
professionals, pugui tenir aquesta oportunitat de manera immediata o paral·lela a la 
posada en marxa del nou centre. 
 
Classificació del nou centre de Puig de les Basses 
 
Es va preguntar a l’administració sobre la categoria del nou centre i, malgrat que van 
tenir algun dubte d’inici, mirant-se els uns als altres, finalment van acabar coincidint 
que seria classificat com a centre de Segona Categoria, com el de Lledoners. La part 
social va fer una petició unànime perquè l’Administració reconsiderés aquesta 
classificació, considerant que es tractarà de l’únic centre de compliment ordinari en la 
província de Girona. 
 
Pla de mobilitat  
 
L’administració informa que encara s’està elaborant el pla de mobilitat. Recordem a 
l’Administració l’obligació de facilitar un mitjà de transport públic i gratuït pel personal 
que es veu afectat pel tancament dels centres penitenciaris. A més, com fa veure 
CCOO, hi ha persones que es troben en una situació delicada perquè ni tan sols 
tenen el carnet de conduir i confiaven que l’Administració complís els acords que 
havia subscrit. Ferran D. respon que això no és problema de l’Administració i que si 
també havia de donar cobertura als que tinguessin el permís, però no disposessin de 
vehicle, arribant a dir que “anessin en bicicleta”. Se li fa veure que això és una manca 
de respecte a les persones que es puguin trobar en aquesta situació i al delegat que 
les hi trasllada. 
 
Personal de rehabilitació de Puig de les Basses 
 
Al marge d’insistir de manera ràpida en les xifres que apareixen en els quadres-
resums, la senyora Paula M. confirma que la major part del personal serà interí. 
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S’oferiran les places a ATRI (finals de febrer i mes de març) amb el següent ordre de 
preferències: 
 

1. Funcionaris de carrera dels centres penitenciaris 
2. Personal interí dels centres penitenciaris 
3. Personal de l’àmbit d’execució penal. 

 
Si els llocs no es cobreixen després de la publicació a ATRI, es passaria a publicar 
les ofertes al web del Departament. En cap cas, assegura l’administració, es 
preveuen moviments forçosos de personal. 
 
 
CO Girona 
 
No poden assegurar si respectaran la ràtio de GMO (32) que ells mateixos van 
preveure pel funcionament del CO Girona, i que va motivar l’inici, desenvolupament i 
tancament del concurs restringit, o rebaixaran la xifra a 24. Considerant que el CO 
Girona assumirà també els expedients de llibertat condicional, es demana a 
l’administració la necessitat de mantenir la ràtio inicial. 

 
 

Conversió CP Girona en CO 
 
Rafael L., tècnic de la DG i responsable d’obres de la DG, mitjançant una presentació 
power point, descriu de manera molt esquemàtica, mitjançant un croquis de la planta 
del CP Girona i les zones sobre les quals s’actuarà per condicionar el centre i que 
pugui funcionar com a CO. Les obres previstes amb caràcter immediat es centrarien 
en la supressió de les concertines de seguretat i la reconversió del cos de guàrdia en 
menjador de funcionaris. Pel que fa a la zona d’interns, el CO constarà de 34 cel·les, 
preparades per una ocupació màxima de 130 interns. En relació al magatzem 
exterior, i que ara s’ocupa en règim de lloguer a un particular amb un cost de 25 mil 
euros anuals, es plantegen prescindir-ne.   
 
Conclusió 
 
La sensació que tenim és que queden molt serrells pendents en aquesta matèria, i 
això obeeix a la manca d’informació precisa de l’Administració i a que observem un 
intent de reduir el volum de personal al mínim, en contra del que s’havia dit i del que 
s’hauria de fer. Hem de lluitar tots plegats perquè no es produeixi una obertura del 
Puig a la baixa i fregant línies vermelles que afectarien la seguretat del personal. 
 
Barcelona, 19 de febrer de 2013 
 
Agrupació Personal Penitenciari 


