
 

 

ACAIP ES REUNEIX AMB DIPUTATS DEL PARLAMENT 

PER DENUNCIAR EL PLA ESTRATÈGIC (PEEPA) 

 

 

Ahir dijous 13 de Juny el nostre sindicat es va desplaçar fins el Parlament de Catalunya per reunir-se 

amb diferents diputats de l’arc parlamentari i denunciar les perverses intencions del Departament de 

Justícia amb el seu Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults (PEEPA). ACAIP no finalitzarà aquesta 

ronda de consultes amb diputats del Parlament fins no completar entrevistes amb la totalitat dels partits 

polítics, establint, a més, contactes continuats amb cadascun d’ells amb respecte l’actualitat 

penitenciària. 

 

En primer lloc, dir-vos que vàrem coincidir amb la Consellera de Justícia, Ester Capella, qui es va 

mostrar esquiva i va refusar parlar amb nosaltres. Era evident l’estat de nervis de la senyora després del 

correctiu rebut en sessió parlamentària respecte la “indecència en la gestió penitenciària” per la 

concessió del tercer grau i posterior revocació de la decisió pel JVP d’un tal Oriol Pujol. Quan la 

senyora Consellera va escoltar per part d’ACAIP que la nostra presència al Parlament era per altres 

motius, es va mostrar més receptiva però refusant altre cop parlar amb nosaltres i derivant-nos a la seva 

Cap de Gabinet. Amb la breu entrevista amb aquesta, intentant quadrar agendes amb la Consellera, li 

vàrem fer palès el malestar de la plantilla envers els continguts del PEEPA, fent referència a la 

concentració convocada a iniciativa dels propis treballadors penitenciaris del passat dimarts davant la 

seu del Departament de Justícia, la resposta va ser de manual d’arrogància política: “no n’hi ha per tant, 

no estem preocupats, hi havia poca gent”. Quedava clar que hi havia més gent en aquella concentració 

o funcionariat signant en contra del Pla Estratègic que els 200 “acòlits” del Departament elaborant-lo. 

 

 

Respecte les entrevistes amb diputats parlamentaris, ens vàrem reunir amb En Comú Podem, amb la 

CUP i amb el PP. Cap dels tres partits coneixia res del PEEPA, a excepció de la CUP que tenia una 

còpia del Pla però que encara no l’havia estudiada. A aquests diputats, i els que els seguirà en properes 

trobades, els hi manifestem la nostra preocupació per l’aberrant ambició del propi Pla. No està en joc 

únicament drets i condicions dels treballadors penitenciaris, que ja de per sí són summament rellevants 

i motiu principal de la nostra visita, ni l’antagònica distància existent entre les propostes del 

Departament de Justícia i las carències reals del medi penitenciari (envelliment  de plantilles, falta de 

personal, increment de les agressions, manca de concursos de trasllat, oposicions i estabilitat laboral del 

col·lectiu, etc). A aquests diputats els hi enumerem també les ensarronades del Pla, tot entregant-los hi 

còpia del mateix.  
 

Cal dir que els tres grups polítics consultats s’han mostrat desconeixedors de les intencions del 

Departament de Justícia i molt preocupats pels tèrbols propòsits que s’esmenten en el PEEPA. Són 

evidents les mostres del propi Pla en sobrepassar les atribucions que té el Departament i són evidents, 

també, els mitjans autoritaristes per implementar-lo.  

 



 

 

 

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

bajanades del PEEPA:  

 

- 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 pel seu perfil polític que no 

professional.  

 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.  

 

 

 

 

Francesc López  

Coordinador a Catalunya d’ACAIP 

Barcelona, 14 de juny de 2.019 


