
 
REUNIÓ  DE  PRESENTACIO DE LA NOVA  

DIRECTORA DE SERVEIS   
DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA  

 13-11-2018 

 
Us informem que aquest dimarts, dia 13  de novembre de 2018, s’ha efectuat una  reunió 
amb la nova directora de serveis del departament de Justícia, recentment nomenada      
(23-10-18). 
 
Aquesta  entrevista,  a la qual han assistit els responsables de la secció sindical de 
presons, Carles i Ramon (IAC-CATAC), forma part , segons  ens ha manifestat, d'una  
ronda d'entrevistes que esta mantenint amb tots els sindicats, per presentar-se i conèixer la 
nostra opinió sobre la problemàtica que tenim actualment al sector penitenciari. 
 
Des de la secció de presons d'IAC-CATAC li hem fet un breu resum dels principals 
problemes que, al nostre entendre, arrossega el sector de presons, molt d'ells derivats de la 
deixadesa que ha caracteritzat la gestió de l' Administració penitenciaria aquests darrers 
anys i que, ha repercutit, en un empitjorament greu  de les condicions laborals del personal 
penitenciari, la professionalitat del qual, ha permès fer front amb dignitat als  importants 
problemes que s'han produït en el conjunt del sistema penitenciari, derivat de la manca      
d'inversions, manca de personal, increment de la conflictivitat , tancament del C.P.Homes, 
estat lamentable d' alguns centres i altres problemes llargs d’enumerar. 
 
Com a principals eixos a desenvolupar aquests propers mesos, li hem esmentat els 
següents: 
 
Primer.- Negociació d'un nou Acord de condicions laborals pel personal del sector 
penitenciari, que acabi d'una vegada amb les successives prorrogues de l'últim            
(2006-2009). Aquí hem coincidit que, atès el calendari d'eleccions, tant en el àmbit polític 
com en el laboral, s'hauria de fer en el segon semestre del 2019 i, mentrestant, mantenir 
reunions regulars de la Comissió de Seguiment i del Grup de Treball, per tractar temes 
puntuals. 
 
Segon.- PAGAMENT DEL PRP AQUEST PROPER ANY 2019 i regularització del seu  
pagament indefinidament  en el proper Acord . 
 
Tercer. Afrontar, d'una vegada per totes, amb realisme, el greu problema d'envelliment  de 
la plantilla penitenciaria. Per això, s'ha de facilitar la JUBILACIÓ ANTICIPADA de tot el 
personal penitenciari i la convocatòria regular de processos selectius, que permetin 
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rejovenir les plantilles dels diferents col·lectius, i en el cas de l'àrea de Rehabilitació, 
regularitzar la situació, atès l' índex elevadíssim d'interinatge, que hi ha al mateix. 
 
Quart.- Manteniment d'un calendari regular de convocatòries de concursos de trasllats i 
comandaments intermedis de les diferents àrees, per facilitar la mobilitat i la promoció 
professional del personal. En aquest sentit, també s'hauria de potenciar i augmentar el Cos 
de Diplomats, en unitats especialitzades de servei interior i en les oficines (TMSI-TMO) i  
eliminar la doble entrada C-B en els comandaments intermedis d'ambdues àrees, 
reconvertint als actuals comandaments  del C en grup B, com en el seu dia, es va fer, amb 
els educadors. 
 
Cinquè.- Resoldre la situació caòtica de molts centres penitenciaris a tots els nivells, tant en 
matèria de personal com d'estat material dels mateixos. TENIM GREUS PROBLEMES a 
centres com Quatre Camins o Brians-1, molt envellits, però també en d' altres, com Brians-2 
o Joves QC. 
Per últim, hem fet una referència al medi obert, atesa la precarietat en que es treballa a la 
majoria de centres, sense un model clar de funcionament i en aquest sentit, hem insistit en 
la necessitat de l'entrada en funcionament l' any 2021, del futur Centre Obert de Bcn a la 
Zona Franca, atès l'estat lamentable del CO de La Trinitat, i també en un programa adequat 
d'obres de millora i manteniment en centres, com Dones, Brians-1, Quatre Camins o  
Brians-2. 
Finalment, tot i que el nostre sindicat recolza l'existència dels mòduls de convivència i 
participació en els centres penitenciaris, hem expressat els dubtes que ens genera              
l'entrada en funcionament del nou Programa marc del model de participació i convivència 
dels centres penitenciaris. Des de el nostre sindicat pensem que es poden implantar més 
mòduls d' aquest tipus a tots els centres penitenciaris, amb l'adequada selecció dels interns 
i perfils de problemàtiques a tractar (toxicomanies, delictes violents i altres), però no tots els 
mòduls de regim ordinari d'un centre penitenciari, poden ser de participació i convivència. I 
en aquest sentit, l'exemple del mòdul 2 de QC, es un clar exponent, del que pot succeir en 
molts d'altres centres, sinó es fa un replantejament per part de l' Administració en aquest 
camp. 
 
Us seguirem informant. 
 
13 de novembre  de  2018  
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC. 


