
 
 
     
REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE PENITENCIARI   
MAS D’ENRIC I ELS SINDICATS 
 
Assisteix la direcció del centre  i els representants sindicals: CATAC-
IAC,CSIF,UGT,CCOO, ACAIP. 
Desenvolupament de la sessió: 
Desprès de mes de quatre mesos de  l’obertura del centre , es fa la reunió amb 
la direcció del centre. 
Presentats els diferents delegats sindicals , el director pren la paraula per 
concretar les properes reunions amb la administració. S’acorden reunions  
ordinàries trimestrals, últim dimecres de cada trimestre, i extraordinàries, les 
que siguin convenients i amb caràcter especial i urgent. Totes les reunions 
s’estableixen amb un orde de dia previ i s’aixecarà acta de les reunions. 
Punts de la reunió : 
-Segona fase de l’obertura: els mòduls 4 i 5, previstos obrir-se aquest estiu 
s’ajornen sense data a concretar. Podria ser que enguany no s’obrin. 
La intenció d’aquesta direcció és un cop obert el mòdul 4, quan arribi el 
moment,   poder fer un desdoblament del mòdul 2. Actualment el centre té uns 
285 interns i amb la plantilla de funcionaris  actual  és just. Si s’obren els 
mòduls 4-5, es demanarà més personal de plantilla. 
Actualment la població reclusa es manté dins del límit que es pot assumir. Des 
de l’obertura del centre hi ha hagut un augment de 80 interns en total fins el 
mes de març passat. 
- Reforços de plantilla:  3 GSI- 1GV- 1GP.  Substitucions. 
Falta: CAF de mobilitat, CAF de comunicacions i  dos CUSI . Es publicarà a  
l’Atri per la selecció de personal 
La direcció té previstes, abans de la resolució del concurs, realitzar un concurs 
de d’horaris i llocs singulars. 



- Rotacions:  de moment no esta previst moviments de llos de treball. Pot 
haver-hi algun cas en concret però res més. La direcció vol que els 
funcionaris/es tinguin continuïtat als mòduls.  
-Control de horaris: 
El Gerent ens recorda que hi ha una franja de 15 minuts que el funcionari/a pot 
utilitzar a l’entrada i la sortida de seu torn de treball.  Si per algun motiu no es fa 
correcte el marcatge, dins del cicle de treball, es pot recuperar i no hi ha cap 
problema. 
Cal recordar  que a tractament i oficines tenen un marge de 5 minuts. 
Els sindicats demanen un canvi de lloc del rellotge de marcatge que esta situat 
al passadís de vestuaris. La proposta és situar-lo a la sala del menjador. La 
direcció pren nota i respon que  ja ens informaran. 
- Sol·licitud de dies: els dies s’han de demanar abans del dia 20 de cada mes  
(un 25% de cada guàrdia). Per motius excepcionals es podran demanar amb 5 
dies d’antelació i s’ha d’esperar la resposta de l’oficina de recursos humans. 
-Dies Extraordinaris: tots els funcionaris/es que tenien hores extres d’altres 
centres el gerent els ha informat que presentin un escrit a la Direcció General i 
el que resolgui aquesta direcció executarà . 
-Walkies: actualment  hi ha 60, fa poc que han rebut 4. La dotació de 
radiotransmissors d’aquest centre és de 85.  
Recordar que els walkies són de rènting amb un contracte de 4 anys. 
L’equip multidisciplinari (educadors, psicòlegs, juristes, monitors...) tindran 
polsadors.  
- Es sol·licita que la clau del boto d'alarma del panel de cada mòdul (Seta/ 
Bolet), quedi al clauer que esta al costat de Prefectura de Serveis. 
-DERT:  es demana el canvi de la cabina de telèfon i que els locutoris del 
departament es puguin tancar (pestells). 
-Infermeria: falta tot el mobiliari, l’actual és prestat pel Departament i l’aparell 
de RX . 
Referent a les analítiques de control en considerar-se un tema disciplinari i no 
de salut, el realitzi l’equip de Tractament.  Aquest punt s’haurà de parlar en el 
seu moment quan pertoqui. 
-Menjador de funcionaris:  els sindicats informen que hi ha  hagut casos que 
la ració del plat és escassa. Durant els caps  de setmana  es nota la manca de 
la cuinera. 



La direcció ens informa que han demanat a CIRE l’augment del racionat, una 
rotació del menú cada 3 setmanes i en la que inclogui dos primers, dos segons, 
planxa  i que en tots el menús hi hagi carn , pollastre i peix. 
 
- Sala de descans de funcionaris: actualment  la sala de descans s’està 
quedant petita i es sol·licita que les màquines expenedores, que fan molt soroll 
i pertorben el descans dels funcionaris/es, es canviïn de lloc. També es 
demana una dotació de microones.  La direcció del centre ho estudiarà. 
Transport de funcionaris: es demana que ampliïn les parades  i l’horari, ja 
que no és cobreixen tots els torns. 
La resposta de la direcció és que hi ha un contracte anual amb la empresa i fins 
un nou contracte no es pot fer res però es tindrà en compte pel proper acord 
amb l’empresa de transport.  
Formació: es demana formació per als funcionaris/es. Hi ha alguns 
funcionaris/es assignats al  servei al CCI que no han tingut cap tipus de 
formació. Es proposa que els funcionaris/es que han realitzat aquest curs 
formessin als que no l’han fet. 
La direcció del centre informa que en el seu moment ja es va fer però si és 
necessari  plantejaran aquesta proposta dels sindicats.  
La direcció del centre ens informa que actualment estan passant pel DERT 
funcionaris/es per tal d’instruir-los en la defensa personal i mitjans coercitius.  
Seguirem informant. 
 
Tarragona, 30 de març 2016 
 
 
Secció sindical de presons CATAC-IAC 
CP MAS ENRIC 
 


