
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

ORDRE JUS/38/2017, de 17 de març, per la qual es clausuren el Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i
el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona.

D'acord amb les línies bàsiques d'actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya, que consten recollides en
els plans de govern que s'han adoptat successivament com a eina de vertebració d'una gestió pública eficient
del servei públic d'execució penal, es posa de manifest que les línies estratègiques en matèria
d'infraestructures penitenciàries s'ha d'adreçar, entre d'altres compromisos, a potenciar la rehabilitació i la
reinserció social de les persones internes.

Entre el conjunt d'actuacions previstes pel Govern en aquesta matèria, ja en el Pla director d'equipaments
penitenciaris 2004-2010, que tenia com a objectiu avaluar les necessitats dels centres penitenciaris per tal de
modernitzar aquest tipus d'instal·lacions a Catalunya i així donar resposta tant al constant increment d'interns
com a la necessària renovació d'equipaments obsolets o saturats, es preveia com una de les seves principals
característiques la necessitat de tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i la construcció d'un
nou centre per a preventius a les comarques de Barcelona.

La configuració d'aquest establiment permet constatar que ja no reuneix les condicions òptimes per
desenvolupar-hi el model penitenciari català, que no disposa d'espais adequats per a la realització d'activitats i
que part dels que hi ha estan en condicions deficients de conservació, fet que requeriria una inversió
econòmica milionària si calgués adequar-los. Igualment, des del punt de vista de la seguretat, i malgrat les
inversions tecnològiques fetes en els darrers anys, els sistemes de seguretat del centre no compleixen els
criteris de seguretat definits i aplicats en els nous equipaments construïts.

En aquesta mateixa línia, el Pla director d'equipaments penitenciaris 2013-2020 continua conservant entre els
seus objectius el tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, ja que es tracta d'una instal·lació
que no compleix les condicions adequades per desenvolupar el model d'execució penal de Catalunya.
Igualment, una altra de les fites marcades és la definició d'un nou model funcional per a equipaments de medi
obert, mitjançant instal·lacions residencials adaptades a les necessitats pròpies d'un règim de vida més pròxim
a la vida en llibertat, i no ubicades en centres penitenciaris estructuralment antics.

Amb la finalitat d'aconseguir que els equipaments penitenciaris siguin més eficients, aquest Pla recull un
conjunt d'actuacions de rehabilitació o tancament dels centres que han de millorar l'eficiència del sistema, que
s'ha planificat tenint en compte les possibilitats d'adequació de l'equipament al model penitenciari català, als
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva ubicació en el territori. Cal tenir en compte, però, el
canvi de circumstàncies socials, econòmiques, pressupostàries i penitenciàries esdevingudes en els darrers
temps, que determinen la necessitat de revisió de les previsions efectuades pel Govern a mitjà i a llarg termini.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han signat successivament un seguit
d'instruments de col·laboració per planificar l'ordenació de les instal·lacions penitenciàries a la ciutat de
Barcelona, amb l'objectiu no només de transformar el mapa d'infraestructures penitenciàries de la ciutat,
interès compartit per ambdues administracions públiques, sinó també per orientar les polítiques d'execució
penal envers l'assoliment de les finalitats de reinserció i rehabilitació social de les persones internes en les
millors condicions d'internament possibles.

Concretament, el 10 de gener de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris de la ciutat, que ha
de possibilitar el tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i lliurar la possessió de la finca que
ocupa i les seves instal·lacions a l'Ajuntament de Barcelona.

La concurrència de les circumstàncies d'interès públic esmentades fa que esdevingui necessari procedir al
tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona.

El Pla director d'equipaments penitenciaris preveu que, en la situació actual, tenint en compte la conjuntura
pressupostària de la Generalitat de Catalunya, les previsions de fluctuació de la població penitenciària i la
disponibilitat de places en equipaments existents, així com l'existència de solucions alternatives, sigui viable el
tancament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona, sense
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que sigui necessària la creació en aquests moments de nous establiments per prestar aquest servei públic.

Per això, d'acord amb el que estableixen l'article 168.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'article 79 de la
Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i el Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, i de
conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment
i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb la disposició final única de l'esmentat
Decret 329/2006, de 5 de setembre,

 

Ordeno:

 

Article 1

Clausura del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona

Es clausuren el Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona, ubicats
ambdós al terme municipal de Barcelona.

 

Article 2

Assignació de funcions al Centre Penitenciari Brians 1

El Centre Penitenciari Brians 1 assumeix la gestió relativa als homes de més de 24 anys en situació preventiva
de l'àrea de la jurisdicció penal de la província de Barcelona.

 

Article 3

Trasllat de l'activitat del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona

Es trasllada l'activitat penitenciària del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona al Centre Penitenciari Obert 2
de Barcelona, ubicat al terme municipal de Barcelona.

 

 

Disposició transitòria

Funcionament temporal del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i de l'activitat penitenciària del Centre
Penitenciari Obert 1 de Barcelona

El Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona seguiran prestant
temporalment l'activitat penitenciària que tenen assignada a les instal·lacions de l'equipament penitenciari
conegut com “la Model”, fins al moment en què s'hagi culminat el trasllat de la totalitat de la població reclusa a
altres establiments penitenciaris.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

S'autoritza el director o la directora general de Serveis Penitenciaris perquè adopti les mesures que siguin
necessàries per desplegar el que disposa aquesta Ordre.

 

Segona
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Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de març de 2017

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

(17.076.050)
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