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COM GESTIONEN EL SISTEMA PENITENCIARI 
CATALÀ? 

 
Fa uns dies que es va publicar, mitjançant una nota de premsa del Departament de 
Justícia, que Representants d’aquest Departament es van desplaçar a Tunísia per 
analitzar i proposar millores al sistema penitenciari d'aquest país. La delegació 
estava presidida pel director general de Serveis Penitenciaris, Pere Soler, i estava 
integrada per quatre experts de l’àmbit penitenciari català.  
 
Malgrat que podem entendre la necessitat d’establir vincles, en l’ambit professional, amb 
representants dels serveis penitenciaris d’altres països, el que CCOO no acaba 
d’entendre és que aquests vincles siguin paral·lels a la gestió errática i desastrosa dels 
nostres serveis penitenciaris. I tenim uns quants exemples d’aquesta gestió: 
 

 Tenim centres penitenciaris en situació d’emergència. El Departament de 
Justícia ha “dissenyat” una plantilla pel 2020 i vol imposar-la, aprofitant els 
moviments de personals. Malgrat les insistents peticions tant de CCOO, com de la 
resta de sindicats, estan disposats a no cobrir de manera íntegra la totalitat dels 
forats que deixaran les persones que marxen a Mas Enric en comissió de serveis. 
INACCEPTABLE 

 

 La utilització d’ATRI com a eina massiva  de provisió de llocs de Mas Enric 
ens aboca a dues conclusions igualment aberrants. 

 
 La selecció de personal es fa sense CAP GARANTIA. Hi ha convocatòries 

que s’han resolt en contra dels criteris establerts en el propi anunci (En darrera 
instància el criteri prevalent és la relació de la persona que fa la selecció). Les 
persones que es presenten als processos no saben si es miraran les seves 
sol·licituds, ni si accediran a les entrevistes, ni els criteris per a realitzar la 
selecció. 

 
 El CP Mas Enric obrirà amb més del 50 % de la plantilla en situació 

provisional. Apareixen llocs a ATRI sense cap tipus de previsió. Sense 
possibilitats de programar res a mig o llarg termini, sense estabilitat en els 
serveis i horaris... Si l’Administració hagués convocat el concurs quan tocava, 
aquests problemes no s’estarien produint.  
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 Tenim un concurs de comandaments, resolt fa 6 anys, empantanegat, amb 
sentències sense executar, amb centeners de persones afectades. El Departament 
de Justícia continua posant bastons a les rodes, esperant que aparegui un “jutge 
bo”, entrevistat pel Sr. Vidal o no, que esmeni les sentències dictades pels  “jutges 
dolents”. Un concurs de comandaments de caps d’unitat de Puig de les Basses 
declarat nul de ple dret del qual encara no sabem res 

 

 Ús polític i oportunista de les infraestructures penitenciàries: 
 

o El cost assumit de més de 30 milions d´euros per les nostres butxaques i la 
minva de recursos que això genera pel retard en l'obertura de Puig de les 
Bases,  l’obertura en  3 fases del CP Mas Enric, que només amaga una 
gestió improvisada i ineficient, per maquillar una situació similar a l´anterior 
cas, amb un contingent personal extret d´altres centres sense garantia de 
total cobertura. 
 

 La vergonyosa i electoralista demolició del CO Barcelona 1, per fingir el 
tancament del recinte de la Model (actualment un descampat amb 4 panells 
metàl·lics per amagar la seva deixadesa). 

 

 La supeditació a un interès electoral que sembla no tenir mai fi, on  passat, present 
i futur polític continuen atemptant contra qualsevol model organitzatiu possible. 
L’important és fer la foto,  sigui construint o enderrocant. Recordem Brians 2 
(2007), la situació actual del CP Quatre Camins i el Centre Obert Barcelona 1 
(2015), ambdós amb obres pendents avui dia. 

 

 Continua la política d’obrir Centres Penitenciaris a costa de minvar la seguretat i el 
tractament en altres, el nombre total de plantilla de funcionaris de serveis 
penitenciaris fa anys que disminueix en termes generals. 
  
 

Després d’aquest decebedor panorama, i sense dubtar de la necessitat d’incorporar 
avenços, materials i democràtics, en sistemes penitenciaris aliens, seria imprescindible 
que tota l’energia i els recursos es dediquin a millorar el sistema propi i a respectar el 
personal. Els antecedents i la situació actual no ajuden a confiar-hi gaire. 
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