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Dijous, 11 de desembre de 2008
El Departament de Justícia posa les bases per a la redacció d’un codi deontològic per als professionals
de l’execució penal a Catalunya
El Departament de Justícia ha creat una comissió d’experts, formada per juristes i professionals de l’execució penal, amb
l’encàrrec de preparar un document de bases que doni lloc a l’elaboració d’un codi deontològic per als treballadors del
sistema penitenciari català. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, Montserrat Tura, en el marc de la conferència “Drets
humans i sistema penitenciari” que ha pronunciat avui l’excomissari de Drets Humans del Consell d’Europa i exdefensor del
Poble, Álvaro Gil-Robles, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), amb motiu del 60è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans. La comissió, que presidirà Gil-Robles, farà propostes per a la millora de l’actuació de
l’Administració penitenciària.
La creació de la comissió respon a la voluntat del Departament de Justícia de delimitar el conjunt de principis i regles ètiques i
de conducta que han de guiar l’activitat dels professionals de l’execució penal a Catalunya. Entre aquests principis destaca la
funció de rehabilitació social, en la qual aquests treballadors són els primers agents que intervenen, dins el marc de les seves
tasques de vigilància i custòdia.
Amb aquest objectiu, el Departament de Justícia ha encomanat a la comissió d’experts la redacció d’un text que haurà de
contenir els principis d’actuació professional que han d’assegurar el funcionament correcte del sistema penitenciari, així com
les recomanacions i propostes que el grup consideri oportunes tant per a l’elaboració d’un futur codi deontològic com per a
la seva implantació efectiva.
El grup de treball
Álvaro Gil-Robles, que va ser defensor del Poble i el primer comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, presidirà els
treballs de la comissió, de la qual també formen part experts en diversos àmbits relacionats amb les polítiques penal i
criminal. En concret, en són membres:
Gerardo Carballo: jurista i expert en temes penitenciaris vinculat amb l’oficina del Defensor del Poble.
Juan Merino: expert en temes penitenciaris que desenvolupa la seva activitat al Ministeri de l’Interior.
José María Mena: exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (1996-2006). Ha presidit també la comissió
per a l’estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus, impulsada pel Departament de Justícia i la
Fiscalia Superior de Catalunya.
Santiago Vidal: magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona.
Mercedes García Aran: catedràtica de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ester Boixadera: membre de la direcció de CCOO de Catalunya.
Frederic Monell: membre de la direcció de la UGT de Catalunya.
Joan Xirau: director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia des de l’any 2004.
Està previst que la comissió pugui treballar durant un termini màxim de vuit mesos abans de lliurar al Departament de
Justícia el document final amb les seves propostes.
La comissió —la constitució de la qual queda recollida en una resolució que publica el DOCG núm. 5276, d’avui— ha estat
creada dins l’àmbit del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que és l’organisme que té atribuïda la
funció d’investigació, estudi i divulgació de les matèries competència del Departament de Justícia.
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