
 

 
 
 
 
 
 

ACTE DE PROTESTA 
   
El passat 16 de febrer 2017 a les 15:30 hores es va dur a terme un acte de protesta, 
davant el centre penitenciari de Mas d’Enric (accés k), conjuntament amb els 
companys dels sindicats de CCOO i CSIF, per la manca de personal al centre, la 
gestió RRHH, el menyspreu al personal de tractament, l’elaboració de la avaluació 
dels riscos psicosocials, la il·legalitat al departament  de joves i pel cessament de 
l’encàrrec de comandament d’un delegat sindical. 
 
En el transcurs de l’acte es va llegir un manifest en el qual es donava les gràcies als 
companys i a les companyes que recolzaren  la protesta que afecta tot el col·lectiu 
penitenciari. En el manifest es deixava clar el menyspreu que hi ha per part de 
l’Administració davant la inseguretat que suposa la manca de personal de tècnics 
especialistes en serveis penitenciaris, tat a Mas d’Enric com a la resta de presons 
catalanes, una inseguretat que afecta a treballadors i interns. També es va deixar 
constància de les il·legalitats que es fan a Mas d’Enric, tenint junts a interns joves i 
adults en un mateix mòdul. Al manifest es transmetia la preocupació pel menyspreu 
vers al personal de tractament, que ha vist retallat el seu sou en un 15% i de tenir 
una interinitat del 80 %, tot esperant des de fa més de 10 anys unes oposicions. 
L’Administració, lluny de reconèixer la seva tasca i antiguitat, ha tret unes bases on 
sembla que se’ls vulgui treure de sobre. 
 
El problema de la manca de personal fa que es deneguin dies, ja siguin personals o 
per compensació, quan es demanen fora del quadrant mensual degut a que s’ha de 
planificar els serveis amb antelació. 
 
 
Al manifest s’instà a que s’elabori l’avaluació del riscos psicosocials, demanada per 
la Inspecció de Treball.  
 
Prou a l’opacitat dels sistema ATRI, on s’atorguen places a gust de l’administració.  
 
L’acte fou recolzat pels membres de la Junta de personal de les comarques 
tarragonines, convocat per les seccions sindicals CATAC, CCOO i CSIF. 
 
 
 
 
El Catllar, 16 de febrer de 2017 
 
 
Secció Sindical de IAC-CATAC Presons 
CP Mas d’Enric 
 


