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Sr Cèsar Galván  
Director General d’Afers Penitenciaris 
 

Aquesta setmana s’ha produït el relleu de de la direcció de Ponent, per molts motius era 

desitjable, però no es això el que ara interessa. L’anterior directora passa a ocupar un lloc de 

psicòloga “temporalment” al centre obert de Tarragona, desprès de ser cessada a petició 

pròpia per així conservar el seu esquifit sou de directora. Favor número 1. 

 

Es trasllada a un lloc de psicòloga al centre obert de Tarragona, lloc que no existia, però lo 

suficientment tranquil com per evitar l’estrès. I la manera de fer-ho es traslladant el lloc de 

psicòloga que tenia a Ponent, i reduint la dotació de la plantilla a la nova destinació. Favor 

número 2. 

 

Però com que no hi ha 2 sense 3. Està previst crear el lloc de Cap de Programes d’Atenció 

Especialitzada al Centre Obert de Tarragona per no sigui una més, sinó que conservi un 

reconeixement davant la plantilla. La qüestió es, consten peticions recents de la direcció del 

centre de la necessitat d’aquest lloc? La resposta es NO.  Ha tingut en el passat aquest 

centre un lloc de comandament intermedi en tractament? La resposta es NO. S’ha fet 

recentment o en el passat informe des de l’àrea de tractament de la necessitat d’aquest lloc 

al centre obert de Tarragona. La resposta es NO. S’ha fet proposta de modificació de la RLT 

fins abans del cessament. La resposta es NO. Existeix algun tipus de informe, recomanació, 

consell o proposta de la necessitat d’aquest lloc al centre. La resposta es NO. Favor número 

3 i encara més misteriós que el tercer misteri de Fàtima. 

 

Conclusió, el seu departament reparteix favors entre els excomandaments directius per 

conservar-lis el sou i l’estatus fregant el malbaratament dels recursos públics de manera 

innecessària. Segurament era necessària la creació d’un nou lloc de psicòleg al centre obert, 

no el trasllat d’una plaça des de Ponent. I es del tot innecessari la creació d’aquest lloc de 

comandament intermedi, aplicant el principi de contingència si mai havia fet falta i no hi ha  



 

2 

 

 

 

 

cap demanda que ho justifiqui, es senzillament perquè es innecessari. Per si ningú l’havia 

dit. 

 

Atentament 

Carles Membrado 

Barcelona 3 de maig de 2022 


