
 
VIGILÀNCIA DE CENTRES PENITENCIARIS 

 
Alertats pels nostres delegats sindicals als Centres Penitenciaris de Barcelona dels 
efectes de reducció de personal que el desplegament havia tingut en el servei ordinari, 
vam demanar una reunió per exposar el problema i reclamar-ne una solució abans que 
aquest treball sota mínims tingués algun efecte que haguéssim de lamentar. 
A la reunió hi van assistir diversos delegats del CAT, el Subdirector General de 
Recursos Humans i el responsable policial del servei. 
Se’ls va exposar la situació real d’efectius que actualment treballen en cada centre 
penitenciari i els efectes que això pot provocar en la seguretat del centre i dels propis 
policies, així com sobre l’efectiu gaudiment dels drets laborals establerts. 
La resposta ha estat decebedora, policialment, no consideren precària l’actual dotació 
d’efectius dels centres penitenciaris, inclòs insinuaven més reducció. Argumenten que 
tots els serveis que deriven d’un CP però que per raons de seguretat o efectius no 
puguin realitzar els propis agents del centre, han de requerir a patrulles de seguretat 
ciutadana. També es va denunciar que dos agents en pràctiques haguessin d’efectuar un 
trasllat penitenciari, i això sembla que sí que ho corregiran. 
Davant aquest resultat, recomanem als agents que presten servei en centres 
penitenciaris, 
 

- Que no permetin que els deneguin l’exercici de qualsevol dret laboral per manca 
d’efectius, ja que, suposadament, el servei haurà de ser cobert per agents de 
seguretat ciutadana. 

- Que per qualsevol incidència que obligui a una intervenció: estacionament de 
vehicles, comunicacions des de l’exterior, baralles, requeriments de ciutadans, 
visites, etc, requereixin patrulles de seguretat ciutadana. 

- Efectueu notes informatives de totes les incidències que la manca d’efectius 
provoquen. 

 
Per nosaltres també seria d’interès tenir coneixement de totes i cadascuna de les 
incidències que es derivin d’aquesta mancança d’efectius. 
 
Esperem no haver de denunciar públicament en breu la negligència del Departament 
com a conseqüència d’un fet que evidenciï la precarietat d’efectius amb que es 
desenvolupa el servei. 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
Catalunya a 15 de novembre del 2.005 


