
              
 

 
 

 
Senyors/es,  
 
ens dirigim a vostès donat el greu problema que entenem que representa pel 
nostre sistema penitenciari l’aplicació del 15% de reducció de jornada i 
retribucions al personal interí de tractament. Ja fa molt de temps que els 
treballadors penitenciaris estem fent més amb menys, com corroboren les 
dades que segueixen: 
 
La plantilla de serveis penitenciaris ha experimentat un retrocés  a l'any 2011, 
amb una pèrdua de 120 persones respecte al 2010. Però, en realitat, la pèrdua 
ha estat major, ja que s'ha de tenir en compte que a l'any 2007 es va obrir el 
centre penitenciari de Brians 2, a l'any 2008 Lledoners, i al 2009 Joves Quatre 
Camins i el centre Obert de Barcelona 2. Durant aquest període, hi ha hagut 4 
oposicions de tècnics especialistes amb un increment de 1.551 treballadors.  
A l'àrea de tractament, l'increment supera els 250 interins per cobrir les 
necessitats dels nous centres. En resum,  s'ha anat perdent plantilla que 
supera els 500 treballadors a totes les àrees (l'increment de treballadors des 
del 2007 hauria d'haver estat de més de 1.800 i segons el quadre de sota ha 
estat de 1.232). 
 

 2005  2006 2007 2008  2009  2010  2011 

Plantilla* 3.554 3.698 4.294  4.729  5.029  5.050  4.930 

Increment  144 596 435 300 21 -120 

*Inclou funcionaris i personal laboral 
 
En canvi, la població reclusa a les presons catalanes es manté estable des de 
l'any 2009 en, aproximadament, 10.500 interns, invertint la tendència que es 
venia produint des de l'any 2005 on creixia en uns 500 interns a l'any. 
 

 2005  2006 2007 2008  2009  2010  2011 

Interns 8.305 8.970 9.395 10.051 10.525 10.520 10.513 

Increment  665 425 656 474 -5 -7 

 
Alguns dels factors que han permès que la població penitenciària no augmenti 
en els últims anys són: 
- La reforma del Codi penal del 2010, que ha suposat una reducció de la 
durada màxima de les penes per alguns delictes contra la salut pública.  



- La disminució dels interns en situació de presó preventiva, que s’ha situat per 
primer cop des de l'any 2003 en una proporció inferior al 19 %. 
- La disminució, per primer cop des de l’any 2000, del nombre d’interns de 
nacionalitat espanyola a les presons. 
- La desacceleració en el creixement de la població interna d’origen estranger, 
el 2010 pràcticament no va créixer i el 2011 ha disminuït..  
El 15 de setembre de 2011 va entrar en vigor la Circular 1/2011 de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris sobre estrangeria amb l’objectiu d’adequar la 
intervenció amb el col·lectiu d’interns estrangers que no pot veure regularitzada 
la seva situació administrativa a les seves possibilitats reals de reinserció. La 
circular també suposa l’activació de les mesures legals per afavorir el retorn al 
seu país als interns sense possibilitats d’integració a Catalunya i la millora de la 
coordinació amb els òrgans administratius, judicials i policials. 
L'aplicació d’aquesta mesura ha doblat el nombre d’interns d’origen estranger 
que retornen als seus països de procedència. Concretament, des del 15 de 
setembre de 2011, quan va entrar en vigor la circular, fins al 31 de gener de 
2012, 178 interns van retornar de manera voluntària als seus països, d'acord 
amb el que preveu la legislació per a aquesta població. En el mateix període de 
l’any passat, el nombre d’interns estrangers que van retornar al seu país va ser 
de 87.  
Si el cost d'un intern anualment és de 26.000 €, l'estalvi que representa 
l'aplicació de la circular d'estrangeria en solament quatre mesos i mig ha estat 
d'aproximadament 510.000 € , que representa més de dos milions d'euros a 
l'any, sense comptar el possible increment d'interns disposats a tornar al seu 
país. 
L'aplicació de la circular 1/2011 sobre estrangeria als centres penitenciaris de 
Catalunya està a càrrec exclusivament del personal de tractament que són els 
que donen la informació a la població estrangera, estudien les seves 
possibilitats de reinserció i adaptació en el nostre país, es coordinen amb les 
autoritats judicials, policials i administratives i per acabar, acompanyen els 
interns fins a l'aeroport per retornar-los al seu país. Tot aquest treball es veuria 
seriosament afectat per la reducció de jornada del 15% del col·lectiu. 
A més a més, el personal de rehabilitació dels centres penitenciaris i centres 
oberts tenen encomanat el precepte institucional de l'article 25.2 de la 
Constitució Espanyola, que es la reeducació i la reinserció social. En concret, 
durant el 2011 a les presons catalanes, el 88,13 % dels interns han fet almenys 
una activitat laboral, formativa, de tractament o ocupacional d’acord amb el seu 
programa individual de tractament. Un terç de la població penitenciària ha 
gaudit de permisos de sortida, un 24,67 % del total de la població que ha 
complert condemna  ho ha fet en règim obert. Per últim, a finals de 2011 hi 
havia un 9,6 % de penats en situació de llibertat condicional, en comparació 
amb el 8,99 % de l’any anterior. 
D'una banda, aquestes dades impliquen un estalvi econòmic directe en la 
manutenció dels interns que s'apropen al règim obert i a la llibertat condicional, 
i d'altra,  els programes i les activitats que els preparen per a la vida en llibertat 
sense recórrer a la delinqüència, suposa un estalvi indirecte, en quant a poder 
aconseguir una societat més justa i segura. 
En paraules de la consellera actual de Justícia, el model penitenciari català és 
eficaç pel que fa a la cohesió social i la seguretat pública, i ens situa entre els 
països més avançats del nostre entorn. Segons aquestes declaracions, pel 
Govern és una prioritat el seu manteniment i la seva consolidació. 



La mesura purament economicista del govern català de retallar el 15% la 
jornada i horaris als 430 interins de l'àrea de tractament, els quals representen 
més del 70% del personal d'aquesta àrea, posarà en perill la finalitat de les 
penes de presons, i a mig i llarg termini, no representarà cap estalvi, si no tot el 
contrari. Els 2.300.000 € que s'estalviaria el govern amb la mesura no 
compensa els perjudicis que portaran tant a la població penitenciària com a la 
societat en general.  
 
Per tot l’exposat, demanem que es corregeixi de la forma més adient la 
Disposició Transitòria 5a del Projecte de Llei de Mesures fiscals i Financeres 
excloent de la seva aplicació a tot el personal que fa funcions penitenciàries i 
no solament al personal interí de l'àmbit de vigilància. 
 
Barcelona, 29 de febrer de 2012 
Dades extretes del butlletí InfoJustícia núm. 35, 21 de febrer de 2012 

 
 

         
 
 
 
 
                              


