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REUNIÓ PRESENTACIÓ CRONOGRAMA CP MAS ENRIC 
 

 
 

Per part de l’administració, assisteixen Pere S. director general de Serveis 

Penitenciaris; Alfons R. sots director general de Recursos Humans i Econòmics; Jose 

L.V. sots director general de Centres i Gestió Penitenciaria; Miguel A.E. cap de servei 

de Rehabilitació;Jesús PL. cap de servei de Gestió de Recursos Humans; Carlos Gr. 

cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria; Montse L. cap del servei de Direcció 

Centres del Departament de Justícia. Part social: CCOO, CSIF,UGT I CATAC 

El director general  ens informa que han iniciat les obres que restaven pendents al 

CP Mas Enric (depuradora, cuina, accessos..) i que esperen poder obrir el centre al 

3er trimestre del 2015, concretament a finals d’octubre o novembre. Això implicaria la 

transformació del CP Tarragona en centre obert.  

La seva intenció és obrir en tres fases:  

 

Primera fase (Finals d’octubre/novembre) : Entrarien en funcionament els mòduls 1, 

2 i 3, Dones, Joves i obertura parcial d’Infermeria i del DERT (1bloc, 12 cel·les). Àrea 

de serveis completa, ingressos, tallers, subministres, cuina.. 

La totalitat de funcionaris/àries de l’actual CP Tarragona passarien a Mas 

Enric en aquesta fase, excepte els adscrits al CO Tarragona. Serien uns 120. 

El nombre d´interns estaria entre els 360-400 interns, en principi el contingent 

de l’actual CP Tarragona. 

1. Segona fase (7 o 8 mesos des de l’obertura): Obririen els mòduls 4 i 5, amb 

la resta pendent d’infermeria i DERT. En aquesta fase la previsió seria de fins 

a 650 interns 

2. Tercera fase (11 mesos des de la segona fase): Obririen els mòduls 6 i 7 i la 

resta de dependències que poguessin restar pendents. La intenció de 

l’administració és que s’arribi a un nombre proper als 900 interns. La capacitat 

total del centre seria de 1028. 
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CCOO demanem informació sobre l’equip avançat  i la cobertura dels llocs de treball 

que es generaran al CP Tarragona, com a conseqüència de la marxa dels integrants 

d’aquest equip a Mas Enric. L’administració afirma que substituirà el que sigui 

necessari. Per CCOO aquestes paraules estan molt lluny de garantir el servei i 

sol·licitem formalment que es doni cobertura a totes les places que quedin 

descobertes amb motiu de l’obertura del CP Mas Enric.  

 

CONCURS CRIMO CO TARRAGONA: 

En referència al concurs de CRIMO´S l’administració informa que han quedat sense 

cobertura 5 de les 6 places convocades al CO Tarragona. Ens informen que la 

convocatòria es realitzarà via ATRI.  CCOO reitera el total desacord amb el model 

“arbitrari” que s’està produint publicant places d’interior a través d´ATRI. Tenim 

encara n vigor un acord que determina que les ocupacions provisionals s’han de fer 

amb la llista de la primera fase del darrer concurs. La utilització d’ATRI és una excusa 

per controlar qui interessa i qui no. 

CCOO i la resta de sindicats estem en total acord en que finalitzi aquest sistema i es 

compleixi l´acord de provisions provisionals vigent, que vam acordar i s’aplicava 

anteriorment.  

CCOO continuarem lluitant pel respecte de drets i acords signats, en matèria de 

transport, assignació de torns horaris i serveis, formació dels treballadors, 

compensació econòmica per trasllat forçós etc.. 

 

US CONTINUAREM INFORMANT 

 

 

Barcelona, 5 de juny 2015 


