
                                           
  

 

Jutjat de Vigilància Penitenciària,nº3 

Il·lm. Sr. Jose Ignacio Felez Gonzalez 

25007. C/ Clavell, 15, baixos, 3a 

Lleida 

 

Il·lustríssim Senyor,  

 

Tots els sindicats representatius del CP Ponent ens adrecem a vostè per tal d’exposar-li l’elevat grau 

d’insatisfacció dels treballadors públics que presten servei en els centres penitenciaris de Lleida. 

Com ja sap el passat 4 de novembre els treballadors es van concentrar davant del centre de treball i es va 

fer públic un manifest que recollia una sèrie de mesures que considerem cabdals per millorar la seguretat 

interior. Ens hem adreçat a la Consellera, al Director General, a l’Equip Directiu, al Parlament de Catalunya 

així com a diferents mitjans de comunicació. 

Avui l’informem a vostè per tal que en sigui coneixedor de les condicions laborals en què l’administració 

penitenciària ens obliga a treballar per desenvolupar la tasca que ens encomana la societat d’acord amb la 

legalitat establerta i en l’àmbit de la reinserció i rehabilitació dels interns. Com a titular del Jutjat de Vigilància 

Penitenciària nº3 de Lleida i d’acord amb les competències que li atorga la Llei orgànica 1/1979, de 26 de 

setembre, general penitenciària en el seu article 77,  ha de saber: 

• Que hi ha un increment d’agressions d’interns a funcionaris així com un augment de la conflictivitat 

interna per l’acció de bandes i grups de pressió. El Cp Ponent té un alt percentatge d’interns amb 

problemàtica psiquiàtrica i conducta disruptiva així com una acumulació extraordinària d’interns 

estrangers.  A tall d’exemple podem informar que el 80% dels interns dels mòduls més conflictius, 

com poden ser el mòdul 3 o el mòdul 6, son estrangers i molts dels quals no tenen cap tipus 

d’arrelament social ni familiar a la província de Lleida. 

 

• Que l’estat de la infraestructura penitenciària de Lleida és ruïnosa, com ha manifestat la pròpia 

Consellera de Justícia. La seguretat interior és mínima en quant a seguretat passiva per càmera i 

controls de videovigilància. A més a més, el control de plagues (escarabats, rates, coloms, etc.) és 

ineficaç.  

 

• Que cal una dotació correcta de personal per a garantir la seguretat interior del centre, com ha 

manifestat l’Equip Directiu del Cp Ponent als sindicats representatius, on només la ràtio de 

treballadors GSI hauria d’augmentar de 144 a 180 treballadors. Tot això sense tenir en compte el 

greu problema d’envelliment de la plantilla d’aquest centre penitenciari. Qüestió, aquesta, que ja 

fa necessària una singularitat especial per aquest centre. 

 

• Que ens cal una formació professional amb les eines i mesures de seguretat interior adients. Li 

hem de comunicar que en les darreres seleccions de treballadors han permès l’accés de personal 

sense cap tipus de formació ni coneixement de l’àmbit penitenciari.  

 

• Que és necessari un replantejament en el procediment de repartiment de la medicació per tal 

d’evitar el tràfic de medicaments i les situacions greus que això comporta. Ha de saber que la 

medicació dels interns va deixar de repartir-se de forma diluïda i des d’aquell moment es va produir 

un augment de la conflictivitat ja que els interns que han de prendre la medicació no ho fan i, degut 

a aquest tràfic de medicació, els que no haurien de prendre medicació si ho fan.  

 

 

Atentament, 

 

Lleida, 18 de novembre de 2021. 


