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ASSUMPTE: “Queixa pel funcionament dels serveis penitenciaris.” 
 
La qüestió que li plantegem amb el present no és una qüestió de legalitat sinó de seguretat, eficàcia, sentit 
comú i responsabilitat. 
Els serveis penitenciaris pateixen, com la major part de serveis del Cos, una mancança de personal. Ja fa força 
temps que s’utilitza personal de presons per efectuar trasllats penitenciaris, donat que aquest servei tampoc 
compta amb els efectius necessaris. 
Als centres penitenciaris hi ha un mínim d’efectius per sota dels quals no es pot efectuar el servei amb garanties 
i que rarament deixen disponible a un agent. 
És relativament freqüent que per efectuar trasllats penitenciaris, donades aquestes circumstàncies, s’hagi de 
comptar amb un agent d’un centre penitenciari i un altre d’un altre centre penitenciari. 
Per les queixes que a nosaltres ens arriben, també resulta freqüent que per la coincidència d’aquests factors, 
un sól agent hagi d’agafar un vehícle, dirigir-se cap a un altre centre penitenciari a recollir al company, fer el 
servei, tornar a deixar el company al seu lloc de treball i tornar al seu centre sól. 
Al marge del desbaratament de recursos, temps i diners que suposa, aquesta forma de funcionar, provoca una 
situació de greu risc personal i profesional pel fet de prestar servei en un cotxe patrulla sól. No només per la 
possibilitat d’un accident o incident que pugui afectar al mosso, sinó per l’alta possibilitat que en aquests 
trajectes el mosso observi qualsevol fet que l’obligui a intervenir. 
També es dóna en alguna ocasió el fet que en un torn de treball no hi hagi cap caporal que es responsabilitzi de 
l’ordenació del servei, el qual ens sembla inadmisible. 
Aquesta situació, que nosaltres sapiguem, encara no ha porvocat directament cap fet lamentable i, per això, 
abans que passi qualsevol cosa pensem que s’hi ha de posar remei. 
Per tot això li demanem que assumint la responsabilitat que li pertoca, es donguin les intruccions oportunes per 
a que es garanteixi la presència física d’un caporal responsable de servei en tots els torns i casos i no s’efectuï  
cap servei de trasllats penitenciaris quan això impliqui que un mosso hagi de fer un trajecte en vehícle tot sól.  
 
Atentament,  
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. Barcelona a 19 de gener del 2.001. 


