
 

 

 

INFORMA 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 

El passat dia 1 de febrer de 2018 la direcció del Centre Penitenciari de Mas d’Enric 

(director, gerent, sotsdirector d’interior, CUE  Julian), es reuneix amb tots els sindicats. 

El director ens informa de les noves funcions dels CUE que a partir d’ara assoliran les 

següents competències: 

CUE  NIP 3142: :Mòduls d’intervenció en conductes additives (2 i 3),  dones i joves. 

També quedarà sota la seva supervisió el departament d’interns vulnerables, els 

interns de la 1ª planta d’infermeria, un cop s’obrí i estigui operativa. CUE NIP 2148: 

Mòduls d’intervenció en conductes violentes (5,6 i 7), DERT i també quedarà de 

referent en el departament de comunicacions i del control d’entrada de substàncies 

prohibides a través de l’esmentat departament. 

El cap de serveis amb NIP 2633, a més de les seves funcions serà el referent del 

departament d’ingressos, i s’encarregarà de la seva supervisió i farà les propostes que 

consideri necessàries per millorar el seu funcionament. Els altres caps de serveis 

també se’ls assignaran altres funcions a part  de les actuals. 

IAC-CATAC proposa un seguit de mesures dins el Pla de Prevenció d’Incendis 

Forestals com els que marca la LLEI 5/2003, de 22 d'abril, i informa de l’actual 

situació que hi ha de perill al perímetre del Centre. La direcció es compromet a 

posar en marxa les actuacions que calguin per tal d’esmenar aquestes 

mancances i millorar la seguretat en tot el perímetre. També ens informa la 

direcció que s’està treballant per tal de guanyar 25 places d’aparcament, 

eliminant les jardineres i els espais de motos. A petició dels sindicats i també 

amb l’acord de la direcció del centre, es demana la possibilitat d’habilitar una 

zona tancada al pàrquing de les visites familiars, on a proposta nostra es 

demana sigui per a tots els treballadors externs del Centre, inclòs personal de 

CIRE. Es una proposta o idea a llarg termini però s’està treballant el tema. 

DERT: La direcció ens informa de la reestructuració del departament especial, 

on s’habilitarà un despatx pels funcionaris d’interior, reestructuració de la sala 

de pinc-ponc i biblioteca per tal de portar a terme altres activitats. També que 

s’està estudiant la possibilitat de tintar els vidres del passadís d’aquesta zona, 

on els interns no tinguin cap visualització de dins a fora, però si des de l’exterior 

del passadís  a dins les dependències esmentades i les seves respectives 

activitats. El director informa que es posarà una cabina de telèfon a cada pati, 



tema  força avançat, l’actual cabina del fons del passadís queda igual per casos 

excepcionals. A petició del nostre sindicat es millorarà la visualització d’aquesta 

darrera cabina telefònica i es proposen més monitors per tal de garantir un 

millor control de visualització del DERT. 

Ens informen que al departament d’infermeria, la primera planta passa a ser de 

psiquiatria i la segona planta per a malalts orgànics. Actualment s’està netejant 

aquesta segona planta i  habilitant el despatx dels funcionaris. A la primera 

s’habilitarà una rampa i es farà el tancament de finestres, es traurà algun 

radiador per tal  d’adaptar la planta com psiquiàtric. A la segona planta no hi ha 

pati per als interns, s'està estudiant com organitzar aquesta situació perquè 

puguin de l’actual i únic pati que hi ha. S’ampliarà la plantilla, un funcionari/a  a 

cabina, un cap d’unitat i dos funcionaris/es d’interior. 

El gerent ens informa de les obres que s’estan duen a terme al sector J2, on es 

farà un accés des de els nous vestuaris a la plaça de les oliveres. També que 

s’intentarà baixar el sistema de temperatura dels menjadors dels mòduls amb 

plaques antitèrmiques o climatitzar-los. S’iniciarà a dones i joves. 

Es demana per part dels sindicats  climatitzar els Office i botigues dels mòduls 

per tal de mantenir les portes tancades.     

TRANSPORT: El problema del transport s’ha solucionat, el Centre a contractat 

una persona que amb dos propis faran el torn de dilluns a diumenge dins els 

horaris establerts. 

Els sindicats hem demanat la rotació de cabines, fent 7 hores en lloc de les 15 

seguides en aquest servei. El gerent s’ha oposat i diu que seguirà aplicant 

aquest criteri per manca de personal, diu que dins un mòdul no poden haver 

més funcionaries que funcionaris i per tant, es farà com sempre. 

S‘ha ampliat la plantilla amb uns 50 funcionaris/es més. Actualment hi ha 15 

baixes. També ens informen que hi ha al centre actualment 14 interins.  Es 

demanen Radiotransmissors, tot i que, aquest any hem passat de 75 a 100 RT i 

només en queda un de reserva. Fins l’any vinent impossible adquirir-ne més.  

S’habilitat  la primera planta del el departament d’ingressos per tal de poder fer 

cursos de formació.  

L’actual “caganer” del departament és nefast i la direcció diu que ja tenen el 

que hi havia al COTA per instal·lar-lo. Es demana que millori la visualització  

del control a l’intern quan es facin les obres.     

TRACTAMENT: es demana un funcionari/a de mobilitat per ajudar a l’educador 

a traslladar els interns dels respectius mòduls a les diferents activitats. Millorar 

la comunicació funcionari de mobilitat amb els funcionaris de cabines per tenir 

els interns preparats a la recollida. Es demanen més  radiotransmissors per als 



educadors com ja disposen els monitors d’esports, per agilitzar l’entrada i 

sortida dels interns dels mòduls i garantir una millor seguretat. Es perd molt 

temps en els trasllats de mòduls a l’àrea educativa.   

Es demana la revisió de l’actual acord en vigor per a la recuperació de les 

hores. Els professionals que realitzen un horari de 4/2, s'han trobat amb 

problemes quan el dia de lliurança coincideix amb un dia festiu. Es genera un 

saldo a favor del treballador que no poden consumir de cop, sino dintre de 

l'horari de permanència. Es mirarà de arranjar aquest desajust.  

Els sindicats demanem que els interns dels Office i botiga portin uniforme com 

els interns de cuina. 

A2 Vehicles: S’observa que no hi ha sortida de fum, hi ha acumulació de fums. 

També es demana que els funcionaris/es disposis de les eines necessàries per 

tal de poder dur a terme correctament la supervisió del control de vehicles. 

(guants, bates) El funcionari que assumeix aquestes funcions surt molts cops 

brut del lloc de servei. 

 Es demana que s’actualitzi el tema de les hores extres al sistema informàtic, 

actualment només té un abast de tres anys i no hi ha manera de visualitzar ni 

saber quantes hores té cada funcionari/a de l’any que desapareix del programa 

informàtic. El nostre sindicat en el seu moment ja va presentar una queixa a la 

DG. Diuen que s’està treballant per resoldre aquesta situació. 

A petició de IAC-CATAC es dipositarà una altra clau de la cabina L (carrer 

major davant el camp de futbol)  a la cabina de cuina. Una altra quedà com ja 

es va informar en el seu moment a la cabina del B1, per en cas d’incendi es 

pugui accedir amb més facilitat i urgència al ventilador de la cabina L. 

Es netejaran les càmeres del carrer major a petició del nostre sindicat per a una 

millor visualització i control des de el CCI i s’il·luminaran les entrades d’accés a 

cada mòdul per la nit, tal com hem demanat IAC-CATAC.   

 

 

Secció Sindical Presons. 

CATAC-IAC. 

 

 


