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PRIMERA REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
Avui, dia 12 de febrer de 2013, representants de CCOO ens hem reunit amb el nou 
director general de presons. A la reunió han assistit la subdirectora de RRHH i 
Econòmics, la subdirectora general de programes de rehabilitació i el subdirector  
general de centres. Els temes tractats han estat els següents: 
 
Concurs de comandaments 
 
El director general ens comenta que hi ha dues sentències coincidents del Tribunal 
Superior de Justícia, la darrera la van rebre fa dues setmanes, que decideixen 
anul·lar l’entrevista que es va dur a terme en el si de la segona fase del concurs de 
comandaments de 2008.  Atès que és la Junta de Mèrits l’òrgan encarregat de 
desenvolupar el procés de provisió, aquest òrgan s’ha de tornar a reunir per 
l’aprovació formal dels criteris per efectuar la valoració de la segona fase. La reunió 
de la Junta de Mèrits, que s’ha posposat en dues ocasions per diferents raons, està 
prevista per la setmana vinent.  
 
Segons els seus càlculs hi ha 32 persones que perden plaça, amb les que 
l’administració contactarà de manera individual. CCOO demana que es tingui 
especial cura amb els afectats i que se’ls ofereixi les provisionals dels llocs que 
estaven ocupant, ja que, segons l’administració, no es pot fer ampliació de places, tal 
i com li ha demanat el nostre sindicat. Així mateix, CCOO demana que es convoqui 
un nou concurs de comandaments, que possibilitaria la inclusió de totes les vacants 
pendents de cobrir i alhora l’Administració podria disposar d’un llistat actualitzat per 
cobrir les provisions provisionals: el que es fa servir prové del darrer concurs 
convocat, per tant és de 2008. 
 
Compensació de festius  
 
Demanem que  s’apliqui tal i com preveu l’acord 2012 i 2013, i els anteriors: el 
gaudiment ha de ser per dies. L’Administració continua dient que ho han passat a 
hores perquè legalment estan obligats i Funció Pública els hi exigeix: l’art. 46 del 
Decret 329/2006, que aprova el Reglament d’organització i funcionament del serveis 
d’execució penal a Catalunya, especifica que es regiran per la normativa general de 
la funció pública que s’apliqui en cada moment al permís per assumptes personals.  
La nostra resposta és que el reglament ja va entrar en vigor fa més de 6 anys, i que 
mai ha suposat un problema pel gaudiment per dies. A més, entenem que s’ha de  
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complir la literalitat de l’acord actualment en vigor. Els manifestem que s’està creant 
molt de malestar sense cap necessitat i que no surten guanyant res,  ja que l’únic 
que han aconseguit és que hi hagi més funcionaris treballant de nit i que cada cop 
estiguin més desmotivats. 
 
Personal de tractament 
 
La reducció del 15% no depèn de la Direcció General, sinó de Funció Pública. 
D’horaris s’haurà de parlar més endavant. 
 
Puig de les Basses  
 
La resposta del director general és clara:  l’obrirà tant aviat com pugui. Creu que no 
es poden tenir dues instal·lacions tan obsoletes en funcionament (Girona i Figueres) i 
un centre nou tancat. Han de convocar els concursos dels diferents serveis  i, des de 
la convocatòria, han de passar de 6 a 8 mesos per resoldre’ls. No saben concretar 
amb quin personal obrirà i cóm quedarà el centre obert de Girona.  
 
Els recordem que tenim pendent parlar del model de medi obert, i que els concursos 
restringits només estan pendents de publicació. Preguntem què passarà amb el 
personal de tractament, ja que no ha estat dimensionat en el projecte de necessitats 
de personal. Ens responen que les necessitats estan contemplades a la RLT, però 
que no saben si tindran autorització per ampliar les places d’interinatge. L’altre tema 
que preocupa a la gent es si s’habilitarà un mitjà de transport al nou centre des de 
Girona o Figueres. Ens diuen que no s’ha fet cap estudi, que no hi ha diners, que 
dependrà de l’ajuntament, però que en tot cas això no condicionarà l’obertura del 
centre. CCOO li recorda que tenim signat un acord de tancament de centres en el 
que queda clar que s’ha de proporcionar el transport dels funcionaris desplaçats. El 
director general vol obrir peti qui peti, com si fos un mandat diví, i cap acord 
s’interposarà a la seva idea. 
 
El Catllar 
 
Un cop obri Puig de les Basses, el DG ens manifesta que serà el seu proper objectiu.  
 
Tàrrega  
 
Tal i com ja s’ha anunciat a diferents mitjans de comunicació, aquesta presó no es 
construirà, ja que les previsions de creixement de la població penitenciària no la fan 
necessària. 
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Model  
 
Ens diu què, com és evident, aquesta presó s’acabarà tancant, els motius, els 
mateixos que Figueres, Girona i Tarragona. Segons paraules del director general, és 
una presó que no permet l’aplicació de programes de rehabilitació en bones  
 
condicions i les condicions dels treballadors i dels interns no són les més idònies, 
però que en tot cas s’ha de tenir un centre nou de preventius i altre de medi obert per 
poder tancar-la. 
 
Uniforme 
 
Li mostrem una camisa amb els punys i el coll rossegat, ens explica que durant les 
seves visites als centres penitenciaris ha observat l’estat dels uniformes que portaven 
els funcionaris i funcionàries i reconeix que un cos uniformat no pot anar d’aquesta 
manera, i que ja ha demanat una partida dins del pressupost per a uniformes, 
1.300.000 €. De moment, aquesta partida es manté. 
 
Formació  
 
El DG parla del disseny d’un pla de formació. Considera que la formació ha d’estar 
relacionada  amb els llocs de treball a desenvolupar. Cada lloc de treball ha de tenir 
el seu itinerari formatiu específic. La formació ha de ser contínua, que es puguin 
saber els requisits per accedir i desenvolupar unes funcions determinades. CCOO li 
diu que com idea no estem en contra, però que això ja ho hem escoltat altres 
vegades i que mai s’ha arribat a cap concreció i que també s’ha d’atendre el més 
immediat, que és l’oferta actual i la seva compensació. El DG diu que atendrà a les 
dues coses i que ja ha posat a treballar a gent en el seu pla que es presentarà aviat. 
 

Valoració de CCOO 
 
Encara es d’hora per valorar actuacions o resultats. Dijous vinent està convocada la 
mesa general i sabrem quines mesures “d’estalvi” pretén aplicar la Funció Pública.  
Esperem que aquest any, finalment, es pugui obrir el CP Puig de les Basses, la qual 
cosa permetria el moviment de la borsa de personal interí.  
 
En quant al director general, sembla una persona amb una meta clara i sembla que 
ens conegui molt bé (en tant poc temps?). Res del nostre li es aliè, ja que va estar 
molt anys amb mossos i “vista una gota vistes totes”. Va manifestar en nombroses 
ocasions el seu reconeixement al col·lectiu de personal penitenciari, i molta 
contundència en les seves afirmacions, però el nostre col·lectiu necessita fets i no 
paraules.  
 
Barcelona, 12 de febrer de 2013 
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