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CCOO assisteix a la Sessió informativa de la Comissió de Justícia sobre 
els objectius i les actuacions del Departament  

 
El passat dimecres, el conseller de Justícia, Carles Mundó, va comparèixer per primer cop 
davant la Comissió Justícia del Parlament. L´objecte de la sessió informativa era la 
presentació de l’equip de govern i de les línies futures d’actuació del Departament.  
 
 

 
 
 

 
CCOO ja hem mantingut sessions de treball amb els diferents grups polítics i portaveus 
d´aquesta Comissió, als que agraïm la seva defensa davant l´acció del Govern i el 
plantejament de les diverses problemàtiques que afecten el col·lectiu penitenciari. 
 

 
 A la imatge de l’esquerra, amb Joan Coscubiela i Joan 
Giner, diputats i portaveus del Grup Parlamentari de 

Catalunya Si que es Pot. 

                                                                                 
 

 
A dalt, amb Rosa Maria Ibarra, diputada i portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista 
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El conseller, en un discurs de caire conciliador, va fer èmfasi en la rehabilitació i reinserció 
com a pilars del model penitenciari. Segon ell el sistema penitenciari funciona bé i va 
expressar la intenció de potenciar el medi obert, la disminució del nombre d’interns 
destacant, de manera concreta, la tasca del voluntariat i les entitats del tercer sector que 
hi col·laboren. 
 
Tenen intenció d'impulsar l’atenció als interns amb patologies psiquiàtriques. CCOO 
trobem a faltar en el seu discurs inicial un reconeixement a la feina dels treballadors i 
treballadores penitenciaris. Posteriorment, en el torn de rèplica, el conseller va esmenar 
aquest oblit.  
 
Ens referim ara a temes concrets que van ser objecte de la seva intervenció i que afecten 
el nostre col·lectiu: 
 
Pla d´equipaments penitenciaris: 
 
Respecte al futur de la Model, que és el punt més polèmic d’aquest pla, va afirmar que el 
seu trasllat no és una qüestió urgent pel Departament, i reconeix que actualment no hi ha 
interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona, tot i que tenen intenció de reunir-se en breu. 
Afirma que el centre de preventius es podria edificar en l’actual solar de 20.000 m² de la 
Zona Franca. Respecte al Centre Obert, l’ajuntament hauria d’alliberar els 10.000 m² 
restants, on actualment s’ubiquen oficines, o en un altre indret de la ciutat.  
 
L´Ajuntament de Barcelona sembla no tenir interès en la construcció de cap centre obert, i 
el conseller no planteja altres opcions. Anuncia millores en les infraestructures de Brians 
1, Brians 2 i Quatre Camins (suposaran una despesa total de 7M d´euros). 
 
Volen habilitar un sistema de videoconferències perquè el interns puguin mantenir 
comunicacions amb advocats i amb famílies (prova pilot a CP Quatre camins).  
 
Concursos de comandaments penitenciaris judicialitzats 
 
En resposta a les interpel·lacions dels diputats, el conseller va expressar la seva intenció  
revisar i superar l’actual judicialització del concurs de 2008 i, per això, s’han fixat aquesta 
tasca com a prioritària. En aquest cas detectem una canvi respecte del Govern anterior. 
CCOO hem instat a què és resolgui i es deixin d’utilitzar dolosament les 
opcions jurídiques, esperem que sigui el més aviat possible. 
 
Pla formatiu al personal penitenciari 
 
En aquest apartat fan referència exclusivament a la intenció d’adaptar als centres 
penitenciaris catalans el Protocol d’Istanbul (Manual d´investigació i documentació 
efectiva sobre la tortura, càstigs i tractaments cruels, inhumans o degradants). El seu 
objectiu és formar a tots els treballadors, deixant clar que tenen plena confiança en 
col·lectiu penitenciari, raó per la qual diuen que no veuen cap inconvenient en la seva 
aplicació. 
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CCOO considera que a les nostres presons no es donen casos de tractaments cruels o 
inhumans. Entenem que el Departament vol posar un focus on no existeix un problema i 
que, a més, pot suposar un increment de la burocràcia que possiblement vagi bé pel 
màrqueting de la Generalitat,  però entenem que hi ha problemes greus que cal abordar 
de manera prioritària: la manca de personal que afecta a alguns centres, la manca de 
mesures per afrontar l’envelliment de la plantilla, la convocatòria d’oposicions i concursos 
per a tots els col·lectius, la millora de la carrera professional i de la formació, la manca de 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, etc. 
 
CIRE 
 
El conseller diu que es vol avançar en el seu autofinançament (ens sorprèn que amb la 
gestió que apliquen, el CIRE encara no sigui autosuficient) Els diputats/des incideixen en 
la situació dels interns, com per exemple treballar als centres i no disposar de número de 
Seguretat Social quan surten en llibertat. 
 
Precarietat als centres catalans 
 
Els diputats plantegen  al conseller que no coneix la situació real dels centres: el model 
penitenciari està malalt, la carència de recursos humans impossibilita de manera real el 
compliment del mandat constitucional, anys de polítiques de retallades dels Governs 
anteriors han afectat per molt que tractin de dissimular-ho. El conseller diu que ja ha visitat 
algun centre (ex. Brians 1) i que ha parlat amb interns i personal funcionari. Al·lega la 
disminució d’interns de la presó Model, però, tot i que s’ha produït aquesta disminució, no 
poden assegurar que no sigui conjuntural. Cal tenir en compte que partim d’una situació 
d’anys de massificació i,  fins i tot, actualment estaria per sobre de la seva capacitat. 
 
Se l´informa que alguns funcionaris presten serveis sols als mòduls, i que l´administració 
ja no garanteix ni la seguretat dels interns ni la dels seus treballadors. S’emplaça al 
conseller a revisar les dotacions actuals als centres. 
 
Manipulació de xifres: 1,6 interns per funcionari. 
 
Mentides grans, mentides petites i estadístiques: el conseller es refereix al coeficient 1,6 
interns per funcionari. El plat s’elabora així: es divideix el nombre total d’interns (els que 
estan) entre el nombre total de places de funcionaris (places ocupades i no ocupades, és 
a dir els que estan i els que no) surt aquest coeficient. CCOO no dóna cap validesa a 
aquesta xifra. 
 
CONCLUSIÓ 
 
CCOO reconeix un canvi de to en els màxims responsables dels serveis penitenciaris. 
Esperem que els fets vagin en aquesta línia. Donarem un marge de confiança, malgrat 
que la utilització de tics heretats d’anteriors responsables ens facin ser extremadament 
prudents. 
 
Barcelona, 1 de març de 2016 


