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Procés participatiu

Taules territorials de la TPS

Marc de referència



TPS centre obert 

Girona
Activa

TPS territorial 

Tarragona
En disseny
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Context actual

• Existència de la TPS de primer nivell com 

òrgan consultiu del Departament de justícia 

que facilita la participació de les entitats 

socials que col·laboren amb el departament.

• Existència de TPS de segon nivell de 

centres penitenciaris i centres oberts.

• Disponibilitat d’un manual de taules 

perifèriques o de segon nivell.

• Iniciat un treball de constitució de TPS de 

Justícia juvenil 

• Incorporació de les TPS territorials a l’ordre 

de regulació de la TPS.

TPS centre obert 

Lleida

Activa
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Dificultats actuals

• Implantació de les TPS de segon nivell de 

centres penitenciaris i centres oberts 

irregular al territori.

• Necessitat de TPS en justícia juvenil, MPA, 

mediació i reparació penal, víctimes,... 

Excessiva fragmentació.

• Possible duplicitat d’espais.

• Manca de relació i treball en xarxa dels 

diferents serveis i àmbits de l’execució penal 

en cada territori.
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Oportunitat

• Constituir taules de participació social de 

segon nivell territorials on treballin de forma 

conjunta els diferents serveis de l’execució 

penal i l’atenció a les víctimes, a partir d’un 

procés col·laboratiu que permeti determinar 

el seu funcionament i organització general, 

incorporant les possibles particularitats 

territorials.
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Reptes

• Buscar l’encaix de les TPS dels centres 

penitenciaris oberts a les TPS territorials.

• Buscar l’encaix del treball fet amb els serveis i 

entitats de justícia juvenil.

• Implicar els serveis d’atenció a les víctimes.

• Trobar fórmules d’organització i implicació 

dels serveis de gestió delegada a les àrees de 

Mesures Penals Alternatives (MPAs) i dels 

serveis d’atenció a les víctimes.

• Implicar i definir el rol dels serveis socials 

d’execució penal.

• Buscar el sentit i continguts de la participació 

dels ens locals i comarcals i trobar estratègies 

d’implicació.
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Procés participatiu

• La finalitat del procés participatiu que s’engega a 

Tarragona, Girona i Lleida és la disposar de 

propostes de configuració de les TPS territorials 

compartides amb tots els àmbits de l'execució 

penal i l'atenció a les víctimes, tenint en compte 

les peculiaritats territorials.

• I els objectius que persegueix són.

1. Identificar els actors que han de formar-ne part, així 

com les estratègies per implicar-los.

2. Identificar els continguts i els límits de les TPS 

territorials.

3. Recollir recomanacions que permetin establir un 

model organitzatiu.

4. Identificar els trets diferencials propis dels territoris 

que tenen efectes en l’organització.
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Procés participatiu

• El debat s’estructura en 3 àmbits concrets:

1. Actors que haurien de formar part de les TPS 

Territorials

2. Continguts que haurien de tractar les TPS 

Territorials i límits

3. Model organitzatiu que podrien tenir les TPS 

Territorials 
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Procés participatiu

1. ACTORS

a) Quins serveis i entitats n’han de formar part, és important que hi 
siguin? Quins col·lectius tenen veu qualificada per debatre i millorar 
l’execució penal?

b) Equips tècnics o directius? Les taules reuneixen molts serveis. Quins són 
els representants que faran les TPS més eficaces: els responsables 
(coordinadors, directius,...) o els equips professionals d’atenció directa? 
O uns o altres segons l’ordre del dia i cada convocatòria cal especificar a 
qui s’adreça?

c) Hi ha voluntariat a medi obert? Quin paper té i com ha de participar a 
les TPS territorials?

d) Dels ens locals i comarcals, qui hi ha de ser i com es pot motivar i 
incentivar la seva participació? Han de ser representants polítics? 
Tècnics? Professionals dels serveis d’atenció directa? 

e) Les entitats de serveis de gestió delegada: qui representa els serveis si 
les entitats es representen a si mateixes? Genera dificultats de rol la 
seva participació? 

f) Víctimes i victimaris:  hi ha de ser? Quan i com? 
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Procés participatiu

2. CONTINGUTS I LÍMITS

a) Millora de la interlocució:

• Es treballa en xarxa? Ens coneixem? Disposem d’un cens? Ens cal treballar els 
criteris d’inclusió i exclusió? 

• Hi ha dificultats en la interlocució? Què es necessita? Quines preocupacions i 
reptes tenen les entitats?

• Hi ha voluntariat en medi obert? Calen actuacions relacionades amb el voluntariat? 

b) Millora de la intervenció: 

• Les TPS territorials han de servir per presentar el que es fa i fer-hi projectes de 
millora? O per generar i crear nous projectes compartits intersectorials? Exemples? 

• Quins temes són de més importància i urgència a data d’avui? 

c) Generació de l’opinió pública favorable: 

• Com donem a conèixer les TPS territorials? 

• Com generem confiança en la rehabilitació i sumem sensibilitats positives? 

• És prioritari?
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Procés participatiu

3. MODEL ORGANTIZATIU

a) Les taules territorials han de tenir la vocació de fer 
xarxa i captar noves entitats i serveis? O ja hi ha 
xarxes al territori que fan aquesta funció? Ens hem 
de coordinar amb altres xarxes? Amb quines? Com? 

b) Relació amb la taula de primer nivell i amb les taules 
de centres ordinaris, com ho fem?

c) Reunions obertes i assembleàries? O reunions de 
representants? Juntes i comissions? Ens hem de 
trobar sempre tots? O hi ha alternatives: 
temàtiques? Territorials?

d) Com ens imaginem el treball? Qui lidera i gestiona el 
pla de treball?
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Fases del procés participatiu

321

Debat territorial

Debat àmbits 

temàtics

Compartició

Sessions de reflexió i debat entorn

propostes de configuració de les

TPS territorials, amb peronal

tècnic i directiu de l’administració,

les entitats I ens locals i comarcals

vinculades a l’execució penal.

Sessió de presentació dels

resultats conjunts del procés

participatiu.

Sessions de presentació I validació de

les propostes recollides durant el

debat territorial per àmbits temàtics:

• Actors

• Continguts i límits

• Model organitzatiu

A1

A2

A3

C

T1

T2

T3 T4

T6

T5

Participa.gencat.cat
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MOLTES GRÀCIES


