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A QUÈ JUGA L’ADMINISTRACIÓ 

 

Per desgracia, ja fa molt de temps que el nostre Govern, el nostre Departament de Justícia i la 
nostra Direcció General estan actuant en molts fronts de manera erràtica i inexplicable. Cap 
d’aquestes institucions es pren amb seriositat la seva responsabilitat, que la té, sobre els 
temes de la seva competència i, el que és pitjor, sobre les persones que estan sota el seu àmbit 
de control organitzatiu. I aquesta actuació erràtica, lluny de corregir-se de manera progressiva 
el que fa és contagiar-se a nous àmbits de decisió.  

PUIG DE LES BASSES/JU 26 

Puig de les Basses s’ha convertit en un enorme forat negre de diferents governs: l’anterior i 
l’actual. A l’error monumental del seu procés de construcció, que marxava en paral·lel amb el 
maltractament del col·lectiu de persones de la promoció que havia de servir per dotar de 
personal el seu centre (recordem la decisió, que recentment s’ha vist recriminada pels 
tribunals, d’ajornar obertura i nomenament dels funcionaris que legítimament havien superat 
un procés selectiu convocat per l’Administració, i hi podem afegir els processos selectius 
adreçats al personal de Figueres i Girona), s’està afegint el desgavell i l’ improvisació sobre el 
procés d’obertura i posada en marxa del centre.  

Les previsions de nomenament, comunicades en el seu moment als interlocutors socials i, per 
extensió, a tot el personal afectat, quan no es modifiquen s’ignoren. Tenim un col·lectiu de 
persones (JU/26 i personal de Figueres i Girona) que no saben amb exactitud quan 
començaran a prestar serveis en el nou centre. No saben si serà durant el mes de juny, a 
l’octubre o, potser al gener de 2015. Els responsables administratius, els que prenen 
directament les decisions i els que les executen, haurien de ser conscients de que, darrera dels 
noms del lloc que apareix en un fred cronograma, hi ha persones que necessiten un mínim de 
seguretat en la seva vida professional i personal. Han d’ordenar i organitzar les seves vides 
com a personal funcionari o laboral, però també han d’organitzar les vides de les seves 
famílies i les de les persones que en depenen. 

Que a aquestes alçades l’Administració encara no hagi fet públic el Pla de Mobilitat, 
evidencia el grau de preocupació, o despreocupació, de la nostra administració vers els seus 
administrats.  
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CONCURS DE COMANDAMENTS 

Un altre front que l’administració va obrir soleta i que cada dia que passa s’enverina una mica 
més. Al ja qüestionat i calamitós Concurs de Comandaments 3/2008, anul·lat pel TSJC, s’està 
afegint una actuació administrativa erràtica en alguns moments, ocultista en d’altres, però 
definitivament generadora de preocupacions i problemes a les persones afectades, sempre. 
Aquest procés està acumulant una quantitat de despropòsits i brutícia tals que no sabem si 
serà possible que algun dia les persones que van participar en ell, i que van obtenir un lloc de 
manera legítima, vegin que aquesta preocupació desapareix de les seves vides. Acumulem 
resolucions, interlocutòries, incidents d’execució, recursos d’alçada, recursos d’apel·lació... 
Fins quan? Segons el Director General aquesta qüestió quedava definitivament encarrilada 
amb la darrera resolució del secretari general del Departament de Justícia, però ha estat a 
partir d’aquesta resolució quan s’ha generat un increment inevitable (obligat per la seva 
actuació) de la litigiositat i dels litigants, tant en la via administrativa, com en la judicial. 

Si a aquest cúmul de decisions afegim el trist espectacle d’una Junta de Mèrits amb un 
encàrrec que no sap com executar, haurem completat un panorama lamentable. Semblava 
que un cop rebut l’encàrrec, mitjançant la darrera resolució del secretari general, la Junta de 
Mèrits havia d’actuar amb rapidesa i determinació per decidir l’elaboració d’una prova pràctica 
i la realització per part dels aspirants. Però el cert és que la situació actual és decebedora: als 
problemes per formar l’òrgan, amb els titulars i els suplents, s’afegeixen els retards i la 
comunicació esbiaixada. Sembla que encara no han confeccionat aquesta prova, amb una 
implicació inexplicable del CEJFE pel mig, i ni tan sols imaginem quan tindrà lloc la seva 
realització: es deia que havia de ser un procés ràpid, que estava afectant el posterior concurs 
general, que es reuniria als interessats per transmetre’ls-hi confiança, que després de la 
Setmana Santa, que possiblement s’ajorni i es faci després de l’estiu... 

Si comptem que, com en el primer cas, hi ha més de 300 persones darrera d’aquest 
problema, persones que estan esperant amb angoixa com algú, o alguns, estan prenent 
decisions que afecten o hipotequen el seu futur professional i el de les seves famílies, el 
drama es multiplica. Però és que, a més, aquesta actuació provocarà un endarreriment “sine 
die” de la convocatòria del concurs de trasllats, malgrat que la plantilla espera aquesta 
convocatòria des de fa anys, i malgrat que l’administració es va comprometre a agilitzar els 
tràmits. Ni sabem quan es resoldrà el concurs de comandaments, ni podem assegurar que el 
concurs de trasllats es realitzarà aquest any. 

 

 

 

mailto:fsc@ccoo.cat�
https://twitter.com/ccoogenepresons�


                                                                                                                              Sector Generalitat  

                                                                                                  Agrupació Personal Penitenciari  

 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 – 934812765 

genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

https://twitter.com/ccoogenepresons 
https://www.facebook.com/ccoo.presons 

 
                                                                                                                                 
 

 

PERSONAL INTERÍ 

Finalment, i no per això menys important, el col·lectiu del personal interí que confien, o 
confiaven, en la bona fe de l’Administració. Aquest ha estat un dels col·lectius més 
maltractats per la nostra administració. I hem de dir maltractats perquè la situació que 
pateixen és desesperada. Persones que, des que van ser apartades del sistema, han vist com 
s’exhaureixen tant les seves prestacions, com les possibilitats de retornar a exercir la seva 
feina. 

La situació actual no deixa marge per l’optimisme. L’Administració ha jugat amb les xifres: si 
les primeres previsions consistien en substituir de manera íntegra al col·lectiu de persones que 
havien de prendre possessió del seu lloc de treball a Puig de les Basses, posteriorment s’han 
anat afegint gerros d’aigua freda, a mida que es produïa una minva del nombre de possibles 
retornats. Hem passat de 126 a 86, després a 40 (segons previsions del conseller), i ara, a finals 
del mes d’abril, l’administració no pot confirmar si el procés d’obertura del Puig comportarà la 
contractació d’algun interí.  

Es desmunten els serveis i les dotacions d’alguns centres, fins a extrems que reconeixem com a 
insuportables, augmenten les agressions, demostrant la relació directa entre la manca de 
personal i aquest augment, i no es produeix cap moviment en la borsa del personal interí. 

Els nostres responsables o prenen decisions o decideixen no fer res, sense que ningú no 
pugui saber la seva finalitat o el seu sentit, i el més greu és que aquestes decisions afecten 
persones i famílies senceres.  El nombre d’ agreujats no deixa de créixer i  l’Administració no 
ho sap o no ho vol saber (ex. el personal de tractament que continua amb el sou i la jornada 
reduïda, el personal de les cafeteries que veu extingits els seus contractes d’un dia per un 
altre...). 

En aquest temps de sotsobre, cal que el sindicalisme de classe recordi al poder que estem 
aquí per defensar la dignitat del treball i la de les persones que fan funcionar cada dia, cada 
hora, els centres penitenciaris i que necessitem la implicació de tothom.  

Barcelona, 29 d’abril de 2014 
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