
 

 Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834-Fax 934812774 

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

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

 
 

 
                               Sector Generalitat 

Agrupació de Personal Penitenciari 
             

 
 

 
 
 
 

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL 
28 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 

 

CCOO ens hem reunit avui amb el Director General de Serveis Penitenciaris, fent-li 

arribar de manera directa inquietuds dels treballadors. 

 

BASES CONVOCATÒRIES PERSONAL REHABILITACIÓ: 

 

CCOO es va comprometre, durant l'assemblea de treballadors de tractament del 23 de 

desembre passat, a lliurar al Director General la proposta de bases per a l'oposició de 

psicòlegs (primera de les previstes), proposta decidida de manera conjunta entre les 

organitzacions sindicals i l’assemblea de treballadors de rehabilitació. A petició de 

CCOO, el Director General ha contestat que la negociació estava encara oberta i 

que traslladaria la posició col·lectiva dels treballadors de tractament i les OO.SS 

als membres de l'equip de negociació del que ell mateix forma part. 

 

CONVENI GENERALITAT-AJUNTAMENT TRASLLAT CPHB I CO: 

 

Davant la imminent signatura d’un conveni entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona 

sobre equipaments penitenciaris, i que podria suposar el tancament prematur del CPHB i 

el CO, CCOO ha inquirit de manera directa al Director General si aquest conveni  

implicaria el tancament de tots dos centres durant el 2017 o 2018. El Director General 

s'ha cenyit al que ja va manifestar el Conseller de Justícia en l'entrevista realitzada en la 

Cadena SER el passat 14 de desembre: l'acord sobre els equipaments penitenciaris a la 

ciutat de Barcelona està molt proper i només queden “aspectes tècnics” per tancar, però 

no s'ha signat encara. No obstant això, i segons el Director general, la proximitat de 

l'acord no assegura un tancament ràpid ni tampoc el contrari: qualsevol resultat és 

possible de manera que no es pot descartar res.  

 

CCOO ha insistit al Director General perquè descartés de manera explícita el 

tancament de CPHB i CO1 sense tenir un centre  a la ciutat de Barcelona (de preventius 

i obert) que absorbís el personal funcionari procedent dels centres actuals, ha declinat  
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fer-ho assegurant novament que no està decidit encara. CCOO consideraria un 

gravíssim error, amb conseqüències imprevisibles, el tancament del CPHB sense 

tenir un altre centre a Barcelona. 

 

CCOO ha preguntat si el nomenament d’un nou director en el CPHB augurava més un 

tancament ràpid de CPHB i CO1, abans que la continuïtat de tots dos centres. El 

Director General ha contestat que el nomenament del Sr. Font, que es farà efectiu a 

mitjans del mes de gener, obeeix a raons d'estricta política penitenciària i a una 

saludable renovació periòdica de càrrecs directius. L'objectiu general, manifestat pel 

Director General, és potenciar al màxim la intervenció penitenciària en el CPHB en 

particular, i en tots els altres centres en general, així com aplicar una gestió de personal 

en el CPHB que asseguri el compromís de tots els treballadors amb dit objectiu.  

 

CCOO ha expressat al Director General, de manera reiterada, els nostres dubtes sobre 

la conveniència i idoneïtat del nomenament d’una persona amb un controvertit historial 

com a director de CPLL i CPPB, així com de les possibles conseqüències que podria 

haver-hi en cas d'una gestió desafortunada. No obstant això la seva elecció és una 

aposta personal del Director General, el qual aparentment confia en virtuts del candidat 

escollit que sembla que solament ell és capaç de veure.  

 

COEFICIENTS REDUCTORS I JUBILACIÓ ANTICIPADA: 

 

CCOO ha demanat al Director General, i amb ell a la Generalitat com a 

responsable del seu personal, que defensi l'establiment de coeficients reductors 

que permetin avançar l'edat de jubilació als 60 anys, en línia amb l'aconseguit per 

altres col·lectius de similars característiques com la Policia Local, els bombers i altres 

cossos. El Director General s'ha mostrat receptiu a l'hora d'incloure-ho com un dels 

elements de política penitenciària futura establerts a través del Llibre Blanc que estan 

redactant.  

 

CCOO ha sol·licitat que la Direcció General vagi més enllà d'incloure les nostres 

peticions en un llibre, per molt interessant que sigui, i que les defensi davant les 

administracions competents (Seguretat Social). Aquesta és una decisió estratègica que 

va més enllà de les actuacions aïllades de qualsevol sindicat, que necessita de la 

implicació de l’Administració. CCOO ha demanat expressament la implicació del Servei 

de Prevenció, i dels organismes externs que es consideri necessaris, per realitzar els 

estudis que fonamentin la petició de la jubilació anticipada, mitjançant l’aplicació de 

coeficients  
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reductors, del col·lectiu penitenciari. La nostra feina té uns components objectius 

equivalents o similars als d’altres cossos, i si ells ho han aconseguit, gràcies a la 

col·laboració de la part social amb les administracions respectives, nosaltres també ho 

podem fer. 

 

MANCA DE PERSONAL 

 

CCOO posa de manifest la manca de personal que afecta a algun centre i que incideix 

en el correcte desenvolupament de les funcions del personal i també la impossibilitat de 

gaudir dels seus drets. Segons la Direcció general s'espera tenir el CPME a ple 

funcionament durant el segon semestre de 2017. Això requerirà incrementar la població 

reclusa del centre a 600 o 700 interns i el nombre de funcionaris (al voltant d'un 

centenar).  

 

Fa uns dies quedaven 5 persones en la borsa de treball i la negociació de les bases 

d'una nova borsa està paralitzada des de fa setmanes, així que esperem amb interès 

conèixer com la Direcció General es proposa quadrar el cercle que  exigeix el ple 

funcionament del CP Mas Enric sense ampliar la borsa de treball, ni convocar un procés 

de selecció del cos tècnic d’especialistes. 

 

CCOO valorem el conegut tarannà dialogant i amable del Director General, però ens 

preocupa que el seu missatge d'avui ho puguem reduir en els seus punts més importants 

a una qüestió de blanc o negre, o tot el contrari, o dit amb altres paraules, una indefinició 

que sembla indicar més una voluntat de no mostrar totes les seves cartes, que d'aclarir 

fets, situacions i decisions que poden afectar no només a col·lectius particulars, ja sigui 

del CPHB i el CO1 o els psicòlegs, sinó d'una manera o una altra a la totalitat dels 

treballadors penitenciaris, sense importar grau o condició. 

 

  Barcelona a 28 de desembre de 2016  

 

   


