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REUNIÓ INFORMATIVA PUIG DE LES BASSES, abril 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; Paula M. sots directora general programes de 
rehabilitació i sanitat; Jesús P. cap de servei de gestió de recursos humans; Montse 
L. cap del servei direcció centres del Departament de Justícia; Jose Luís V. sots 
director general de centres i gestió penitenciària;Juan C. L. cap de l'àrea de seguretat 
penitenciària i Patrícia S. tècnica del servei de recursos humans i econòmics. 
 
Assistents Part Social: CCOO, UGT i CATAC. 
 
 
QUESTIÓ PRÈVIA 

 
 
L’Administració obre la reunió advertint que la reunió es convoca exclusivament per 
donar respostes a les demandes sindicals d’informació de Puig de les Basses. Volen 
que consti que el procés d’obertura intenta quadrar les expectatives de la gent amb 
les necessitats reals de l’Administració. CCOO demana que l’Administració sigui 
prudent en el moment de transmetre informació, atès que hi ha molts 
funcionaris/àries, amb les seves famílies, pendents de la informació que surt de la 
Direcció General i en aquest tema hi ha hagut molta informació imprecisa, quan no 
contradictòria.   
 
DOTACIÓ DE GMO,GO i CRIMO AL NOU CP OBERT GIRONA 

 
 
Ens informen que, tot i que la resolució del concurs de GMO contempla el 
nomenament de 32 treballadors, la possible renuncia d'alguns suposarà un 
decrement en la dotació pactada de GMO del CP OBERT Girona. L' objectiu de 
l'administració és arribar a 24GMO, 5GO, 1CUSED, 1CUGP I 8 CRIMO . Nosaltres 
demanem que respectin la dotació pactada i el compliment íntegre de l' Acord de 
tancament de centres. També ens informen que la publicació al DOG dels 8 CRIMO 
es farà més endavant perquè no hagi encreuament amb altres convocatòries. 
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COBERTURA DELS 4 LLOCS DE TREBALL D' EDUCADORS SOCIALS AL NOU 
CP OBERT GIRONA. 

 
 
Diuen que la  dotació és de 4 educadors, dos són titulars al CP Girona actualment ( 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. Pel que fa a la tercera 
educadora del CP. Girona no s'ha contemplat l'antiguitat perquè el seu lloc de destí 
és CP Figures.  
 
PROCÉS SELECTIU JU026. 

 
 
Ens lliuren informació, després d’insistir sobre el tema, sobre els llocs que actualment 
ocupen els integrants de la JU026 en tots els centres penitenciaris. En aquest 
moment estan treballant 122 funcionaris ( 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. 
 
L' Administració  ens informa que 28 funcionaris de la JU026 no volen incorporar-se 
al CP PUIG DE LES BASSES, i han presentat sol·licituds  de comissions de servei 
als centres en els que presten serveis. A la reunió ens confirmen que no les atendran 
perquè hi ha necessitat d' incorporació al nou centre de Figueres. Més endavant 
estudiaran la possibilitat de concedir-les, sempre per interès de l’Administració, 
sobretot les es justifiquin en motius de conciliació de la vida familiar. CCOO demana 
que totes les sol·licituds de comissions de servei, tant les de personal de la JU26, 
com les de la resta de promocions, siguin valorades en les mateixes condicions. 
 
BORSA DE TREBALL 

 
 
Ens comuniquen que el nomenament de tècnics especialistes interins al CP Puig de 
les Base serà de 4 al mes d' octubre i la resta de nomenaments, aproximadament 40, 
es farà més endavant. Deixen molt clar que es cobrirà en funció de la necessitat de 
cobertura de vacants a mesura que es vagin necessitant. En aquest moment hi ha 
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40 substituts nomenats de la borsa de treball. CCOO valora molt negativament 
aquesta informació que demostra una clara voluntat de la Direcció General de deixar 
infradimensionats els centres penitenciaris, exposant al seu personal a una clara 
situació de risc i incomplint el seu compromís de cobrir les vacants alliberades pel 
personal de la JU26. Igualment suposa un clar menyspreu a les persones que 
integren la borsa de treball i que confiaven en que l’Administració actués sota la 
premissa del principi de “bona fe”. 
 
També han d' estudiar  les cobertures de totes les vacants deixades per els 
funcionaris amb destí definitiu al CP PUIG DE LES BASSES. Ens diuen que tindran 
un buidatge de població penitenciària i valoraran realitzar cobertures quan hi hagi 
una necessitat. CCOO expressa que no entén que si, en aquest procés paral·lel a 
l’obertura de Puig de les Basses, l’Administració no preveu el tancament de cap 
mòdul ha de poder determinar amb exactitud les necessitats de personal, que són les 
existents en l’actualitat. Per tant, no s’entén que l’Administració pretengui deixar 
sense cobrir els llocs que alliberi el personal de la JU26. 
 
CP PUIG DE LES BASSES: PLA DE MOBILITAT  I COMPLIMENT  DE L' ACORD 
DE TANCAMENT DE CENTRES 

 
 
Obriran al mes de juny: 3 mòduls de vida ordinària amb una capacitat de 128 
interns/mòdul. En total, per tant, la capacitat disponible en el moment de l’obertura 
seria de 384 interns, malgrat que calculen que s’ocuparà amb 218 interns.  
 
Facilitaran un mitjà de transport col·lectiu entre la localitat del CP GIRONA i el CP 
PUIG DE LES BASSES. Abastarà les franges horàries d' entrada i sortida del 
treballadors. L'Administració no pot assegurar  si estarà disponible en el moment de l’ 
obertura del nou centre, però es comprometen a complir estrictament l’acord de 
tancament de centres i a tenir un mitjà de transport. 
 
Dietes: Es determina que s' abonarà la quantia corresponent a tres dietes senceres i 
el quilometratge corresponent a 3 desplaçaments, anada i tornada, entre la localitat 
de l’antic centre i la localitat al que aquest és traslladat en les quanties legalment 
pactades. 
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CP PUIG DE LES BASSES: SITUACIÓ ACTUAL DELS DIFERENTS PROCESSOS 
DE COBERTURA DELS DIFERENTS LLOCS. 

 
 
*CUSI: El procés d' incorporació serà de 14 CUSI el mes vinent, i 6 CUSI al mes de 
juny. La resta s' efectuarà  a l' 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. 
 
* CAF: Ens diuen que encara està obert el període de renuncia, i els nomenaments 
publicats coincideixen amb els nomenaments de CUSI. El que no quedi cobert ( 
totalitat de 6 ), també és publicarà a ATRI.  
 
* PSICÒLEGS: El procés no s' ha pogut tancar perquè encara només tenen 
seleccionats 6 candidats de 9 psicòlegs que necessiten en total. 
 
* EDUCADORS SOCIALS: 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 nou centre és qui ha guanyat una de les places de psicòleg al CP PUIG 
DE LES BASSES. Possiblement en 15 dies comencin amb les entrevistes als 
candidats. 
 
* CAP DE PROGRAMES D' ATENCIÓ ESPECIALITZADA: Ha resultat deserta. 
 
* TITULAT SUPERIOR ENGINYER INDUSTRIAL: No han trobat a ningú que 
reuneixi els requisits, tornaran a publicar a l' ATRI. 
 
* ASSISTENTS SOCIALS: Han nomenat 1 funcionari del Departament d' 
Ensenyament , 1 funcionaria interina del CP QUATRE CAMINS, 1 funcionari del 
servei de mediació i  assessorament tècnic . Falta un pendent de nomenar. 
 
* SECRETARI TÈCNIC JURÍDIC: Ha resultat deserta. 
 
* AUXILIARS ADMINISTRATIUS: Estan pendents fixar la data per a realitzar l' 
entrevista. 
 
* PEDAGOG: De totes les entrevistes que han fet, no han seleccionat a ningú perquè 
no complien els requisits . Encara falta una per fer. 
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* TÈCNIC SUPERIOR DE RISCOS LABORALS: Encara està en fase de tramitació a 
ATRI. 
 
* VACANCES: Les sol·licituds s' efectuaran al CP PUIG DE LES BASSES.  
 
 
La Secció Sindical de CCOO al CP PUIG DE LES BASSES, registra un escrit adreçat 
al secretari general del Departament de Justícia, REPROVANT el nomenament del 
senyor FONT. Malauradament, hem advertit repetidament la inconveniència d'aquest 
nomenament sense que se'ns hagi fet cas. 
 
 
Barcelona, 2 de maig de 2014 
 
 
Agrupació Personal 
Penitenciari de CCOO 
 


