
 

 

A/ Sr. Xavier MARTORELL i VILLALOBOS, Director General de Seguretat Ciutadana. 

ASSUMPTE: “Il·legalitats en el desenvolupament del servei als centres 
penitenciaris”. 

Sr., el desenvolupament del servei, així com les tasques encomanades als agents 
destinats als centres penitenciaris, vénen establertes en diferents documents elaborats 
per l’Àrea de Serveis Penitenciaris sota el títol de “Procediment Operatiu” a finals de l’any 
1.997, procediments que es vénen aplicant a tots els centres penitenciaris. 

Hem pogut tenir accés a aquests documents i, un cop avaluats i consultada la legislació 
corresponent, hem detectat que hi ha alguns aspectes dels mateixos que, al nostre 
entendre, són il·legals. Alhora, l’aplicació de l’establert en aquests procediments no s’està 
fent de forma correcta i atenent a tos els aspectes, cosa que està causant perjudicis 
concrets als agents i caporals afectats. 

Els procediments no es limiten a determinar tasques, sinó que estableixen llocs de treball 
no contemplats en la RLT, en defineixen les funcions i la categoria dels funcionaris que els 
han d’ocupar. Juntament amb el present, li adjuntem una còpia d’una part d’un d’aquests 
procediments on es pot llegir el que li estem transmetent.  

Com es pot observar, de fet, i a la pràctica així s’està fent, es fa un encàrrec de funcions a 
un agent com a caporal o, inclòs, com a sergent, sense resolució administrativa i sense 
cap mena de compensació econòmica de les establertes legalment. 

En base a totes aquestes argumentacions, li DEMANEM, 

-         Declari la nul·litat dels apartats corresponents a Organització i Funcions 
d’aquests procediments donant les instruccions oportunes per a la seva no 
aplicació. 

-         Doni les instruccions oportunes per a que quan un agent o caporal 
desenvolupin tasques de categoria superior els dies en que les desenvolupen 
els siguin compensats i comptabilitzats d’acord amb la normativa vigent. 

Atentament, 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. Barcelona a 25 d’abril del 2.001. 

 


