
REUNIÓ MESA SECTORIAL 
24.11.2014 

 
Assistents Administració: representants del Departament de funció publica i del 
Departament de justícia.  
 
Assistents sindicals: CATAC-IAC, CCOO i UGT 
 
Ordre del dia:  
Acord de Govern per a l’obertura del Centre Penitenciari Mas Enric i del Centre Obert de 
Tarragona a petició de l’administració (ha estat un dels temes a tractar). 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Funció Publica ha donat  la paraula als representats del Departament de justícia per tal de 
tractar el punt de l’odre del dia referent a l’ Acord de Govern per a l’obertura del Centre 
Penitenciari Mas Enric i del Centre Obert de Tarragona a petició de l’administració. Ens fan 
arribar uns fulls resumint  la proposta de mesures de racionalització del Centre Penitenciari 
Mas d' Enric i Centre Penitenciari Obert de Tarragona que ens va ser entregat el dia 
31.10.2014 en la reunió del grup de treball de l’àmbit penitenciari. Desprès de fer una ullada 
ràpida als dos escrits ens donem compte d’uns petits matisos que no correspon a la 
proposta d’acord que ens va ser entregada en el seu moment. Aquest sindicat demana que 
qualsevol documentació que vulgui aportar l’administració ens faci arribar abans de les 
reunions com ells ens demanen que així ho facin els sindicats.  
CATAC-IAC no esta d’acord de proveir com a màxim 24 llocs de treball de genèric/a al 
Centre Obert de Tarragona. Es demana una dotació de 32  genèric/a com al Centre 
Penitenciari Obert de Girona. Tots dos centres són de les mateixes similituds i per el bon 
funcionament del centre  obert hi ha d’ haver com a mínim uns 3 funcionaris per servei. Si 
no és així pot comportar el que es pugui enrederir l’entrada dels interns a la seva hora per el 
volum de feina  que pot portar l’entrada d’interns i tot el control que això pot ocasionar, no es 
garanteix el descans dels interns de 6  hores que OMS informa que s’ha de complir. 
Actualment la Secció Oberta de CP Tarragona té un volum d’interns superior al centenar 
amb la perspectiva que aquest número es pot duplicar. CATAC-IAC es nega a tenir una 
dotació tant ridícula al CP Obert Tarragona. 
Referent al Centre Penitenciari Mas d'Enric, aquest sindicat demana que es consideri un 
centre de primera categoria. 
Us informem que hem detectat uns petits canvis de dotació de personal del primer escrit a 
aquest segon, fer la feina a corre-cuita no és òptim i es demana fer un repàs i poder fer les 
al·legacions oportunes ja que creiem que són canvis considerables. 
Per últim ens fan entrega d’un full explicatiu dels permisos per trasllat de domicili i el permís 
per hospitalització , mort, accident i malaltia.  
Us seguirem informant. 
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