
 

 

CONTINUEN LES ENTREVISTES AMB DIPUTATS 

PER DENUNCIAR EL PLA ESTRATÈGIC (PEEPA) 

 

Amb la intenció d’entrevistar-nos amb tots els grups polítics, ahir dijous delegats d’ACAIP tornarem a 

anar al Parlament i denunciar les aberracions del PEEPA. Ahir ens citarem amb Lorena Roldán i 

Carmen Rivera (Ciutadans) i Eusebi Campdepadrós (JxCat). La setmana passada varem trobar-nos amb 

En Comú Podem, la Cup i el PP. La setmana vinent està previst reunir-nos amb diputats del PSC i ERC. 

 

Com sol ser una pràctica habitual en ACAIP, ahir a la visita al Parlament de Catalunya ens 

acompanyaren una representació de funcionaris de serveis penitenciaris a qui agraïm el seva presència. 

 

Tal com va passar la setmana passada, els diputats de C´s i JxCat van mostrar la seva sorpresa respecte 

el desconeixement del Pla Estratègic del Departament de Justícia: no el coneixien, ni tenien el 

document. Resulta xocant que ni el mateix JxCat, partit de govern i del President de la Generalitat, no 

tingui constància de les intencions de la Secretaria de Mesures Penals. Resulta també il·lustrativa la 

manca de transparència i obscurantisme en les intencions de Justícia ja que des de fa dies el grup de C’s 

va demanar al Departament una còpia d’aquest Pla Estratègic, encara no l’han rebut i fórem nosaltres 

els qui els hi entregarem.  

 

Altre cop, com ja va passar la setmana passada, els diputats varen passar de la sorpresa inicial al rebuig 

i la estupefacció respecte del PEEPA. És inadmissible pels diputats i costa de digerir que un Pla tècnic 

d’execució de l’administració, i elaborat per personal tècnic del Departament de Justícia, faci al·lusió a 

la necessitat de canvis legislatius (seria com començar l’edificació d’una casa pel terrat), a excarceració 

massiva d’interns (10%) amb delictes alarmants com de violència de gènere, contra la salut públic o 

atemptats a l’autoritat, a la privatització de serveis de caràcter bàsicament públics, etc. A la vegada 

també és una contradicció del propi Pla Estratègic que per a la seva realització necessiti de la 

complicitat del Parlament, quan l’administració actua amb opacitat en vers la resta de partits polítics, 

inclosos amb els qui fan coalició de govern, i en vers la resta de diputats membres de la Comissió de 

Justícia. 

 

Altrament també hem fet saber els diputats que la setmana passada es va entregar i registrar un escrit 

signat pel 70% dels màxims comandaments d’interior dels diferents Centres Penitenciaris de Catalunya 

(Caps de Serveis i CRIMOs) on es manifesta que estaran amatents i en estat d’alerta davant la voluntat 

de modificacions en les condicions de treball i en aspectes de seguretat interior del Pla Estratègic. 

L’escrit també posa en evidència greus mancances i dèficits en qüestions de personal i seguretat de 

l’actual política penitenciaria. ACAIP entén aquest escrit dels nostres comandaments com un informe 

tècnic, professional, real i de diagnòstic de les serioses carències de l’actual model penitenciari català 

de la Secretaria de Mesures d’Execució Penal i Atenció a la Víctima. Aquest escrit se suma a la 

passada concentració de treballadors penitenciaris davant el Departament de Justícia del dia 11 de juny 

on altre cop es mostrà el malestar de la plantilla davant el PEEPA, les agressions, l’abandonament de 

l’administració, la inestabilitat laboral, etc. 

 



 

 

 

Sense poder ser exhaustius, seguidament fem referència a algunes de les opacitats, improvisacions i 

bajanades del PEEPA exposades als diputats del Parlament de Catalunya:  

 

- No és un Pla elaborat per la plantilla, com reiteradament es vol fer entendre per part del 

Departament: 

 

 És un Pla on han participat majoritàriament tècnics i comandaments de la 

Secretària de Mesures Penals, escollits més per les seves “eficients complicitats” 

que per les seves “eficiències professionals”.  

 És un Pla amb finalitats polítiques i de privatitzacions que no pretén resoldre les 

preocupacions reals que pateix l’actual sistema penitenciari català.  

 És un Pla ideològic i que banalitza el delicte.  

 És un Pla hipòcrita vers el treballador penitenciari: que a la vegada que el considera 

falsament com element clau en les finalitats penitenciàries, manté i eternitza l’absoluta 

deixadesa, abandonament i menysteniment d’aquests treballadors. 

 

- Excarcerar mitjançant Mesures Penals Alternatives més d’un 10% de la població 

penitenciària, incloent la intenció de modificacions legislatives i afectant delictes tan greus 

com els de violència domèstica, atemptats a l’autoritat, contra la salut pública, robatoris amb 

força, etc.  

 

- Modificacions legislatives del Codi Penal per afavorir la concessió de tercers graus i la 

llibertat condicional. 

 

- Privatització de serveis del medi penitenciari com són la vigilància perimetral de les 

presons, les conduccions d’interns, etc.  

 

- Privatització en l’aplicació de programes de tractament. 

 

- La continuïtat en la privatització de serveis com els de manteniment dels centres 

penitenciaris i que en res són satisfactoris.  

 

- Retribucions dels treballadors penitenciaris per objectius. Opinió compartida amb els 

parlamentaris que és incompatible vincular les retribucions al personal de la gestió pública a 

criteris d’acompliment d’objectius i productivitat. Més quan el mateix Pla no amaga que en 

realitat el que es pretén es beneficiar al personal directiu dels Centres. 

 

- Dimensió de les plantilles que respon exclusivament a criteris de població penitenciària, 

sense atendre els espais concrets o a les necessitats dels diferents mòduls o centres. 

 

- Incompliment del Departament per executar l’oposició del Grup B pactada des del 2.006. 

 



 

 

- Canvis imposats, no negociats amb els agents socials i si cal establerts per Decret, en els 

horaris actuals de determinats col·lectius penitenciaris que incrementen el número dels  

desplaçaments als Centres i dificulten la conciliació familiar (en aquest sentit hem exposat 

també als parlamentaris l’existència de cotxes i pisos “patera” de funcionaris per resoldre els 

llargs desplaçaments, els elevats riscos i costos que suporten molts treballadors penitenciaris 

derivats d’aquests desplaçaments i la residència en les localitats de treball causats per la 

deficient  estabilitat laboral, la inexistència de concursos de trasllat i les capritxositats i faltes de 

previsió del Departament en les renovacions dels contractes de les borses d’interins).  

 

- Canvi de funcions o atribucions del funcionari d’interior. ACAIP defensa el model català de 

presència del funcionari dins els mòduls ordinaris en front el model estatal. És evident l’actual 

manca de personal i l’envelliment de la plantilla. No resoldre aquesta situació és una temeritat 

que viuen a diari molts funcionaris. Modificar les actuals atribucions sense importants 

increments nets de personal, amb actualització de les RLT dels centres, és desconèixer o no 

voler saber que està passant a la majoria de patis i departaments de les presons catalanes. 

 

- Canvi sorprenent i improvisat en el Pla d’Equipaments de Centres Penitenciaris que 

comporta el incompliment expressat al Parlament quan el tancament de la presó Model. El 

2.017 la intenció del Departament era construir a Zona Franca un Centre de Preventius i un 

Centre Obert, en el PEEPA aquestes intencions són la construcció a Barcelona de dos Centres 

de Medi Obert i un Centre per a Dones. D’aquesta improvisació sol es pot esperar més 

endarreriments en la construcció dels nous equipaments que en el seu dia justificaran el 

tancament de la Model.  

Resta també pendent el inici de la construcció del nou Centre Obert de Tarragona, un altre 

incompliment del “flamant” Pla d’Equipaments del 2.017. 

 

 

El PEEPA és una amenaça a l’actual model català penitenciari. Un model amb moltes mancances i 

deficiències que haurien de ser abordades. Moltes d’aquestes mancances les hem esmentades en aquest 

escrit, altres persisteixen malgrat no fer-ne referència (els despropòsits en els actuals concursos i 

oposicions en marxa, l’assignació de places via ATRI, la falta de transparència en les ofertes de 

comissions de serveis, el persistent recurs de l’administració a “oferir” serveis extraordinaris per 

quadrar el llibre de serveis, la desprotecció jurídica i deriva sancionadora dels funcionaris d’interior en 

la gestió dels incidents, les restriccions en drets en el gaudiment dels diferents permisos, l’absoluta 

manca de defensa de la dignitat del treballador penitenciari en els mitjans de comunicació, i un llarg 

etcètera ...). L’intent del Departament per impulsar aquest Pla Estratègic només demostra la increïble 

distància a la que es troben la Consellera i el Secretari General d’Execució Penal dels problemes reals 

de les presons catalanes.  
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