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A la reunió amb la direcció del centre penitenciari de Tarragona, a petició de les 
organitzacions sindicals CCOO,CSIF, CATAC I UGT, es van tractar els 
següents  punts de l’ordre del dia: 
 

1- sobre la incorporació de nou personal al centre penitenciari, i en concret 
d’un nou xofer, qüestió que estranyava a totes les seccions sindicals, 
donat el immediat  tancament d’aquest centre, i en concret la falta de 
necessitat de cobrir aquesta plaça i la inexistència de la mateixa a 
aquest centre, la direcció diu que NO HA DEMANAT CAP PLAÇA DE 
XOFER al centre de Tarragona, que desconeix per que ha vingut un 
xofer i que està tan estranyada com tothom per aquesta nova 
incorporació innecessària. Des de CCOO, i després d’haver parlat amb 
el Comitè Intercentres del Personal Laboral, ens indiquen que si no hi ha 
una petició justificada de la cobertura d’una plaça, aquesta no es 
cobreix, i menys fent el “ cambalache “ de cobrir primer una pre-jubilació 
a Brians, d’un laboral de Tarragona, per després que aquesta plaça la 
dotin a Tarragona, sense ser necessària. Totes les seccions sindicals 
estem en contra d’aquest fet, no entenem com es possible que es faci 
una cobertura d’una plaça sense que el centre l’hagi demanada i , 
endemés, que aquesta plaça l’ocupi el fill de l’actual administrador. Són 
incapaços de donar places de segona activitat al personal que les 
demana y cobreixen places inexistents sense demanar. Estem cansats 
de veure com els polítics i d’altres buiden la caixa comuna dels diners, 
donen feina pels  seus en càrrecs de l’administració, però mai 
haguéssim imaginat que tal prepotència, immoralitat, indecència i 
nepotisme es pogués donar a aquest centre per part d’un directiu. Que 
és creuen, que no hi ha més persones amb fills sense feina, que ells són 
els privilegiats i tenen dret a tot, doncs estan equivocats per que anirem 
on calgui per revertir aquesta situació i demanarem responsabilitats a la 
persona, que segons sembla ha estat qui ha provocat i consentit aquesta 
situació indecent, aquest acte de NEPOTISME sumari, EL SR. 
ADMINISTRADOR. No només no ens creen places de segona activitat, 
ni cobreixen els mínims , si no que a més a més, paguen els favors 
donant feina als fills, ¡¡¡¡PATETIC!!!!  

 



 
2- el personal adscrit a aquest centre i que era originari de la ciutat 

residencial ocupa actualment diversos llocs de treball, com xofer, 
encarregat de vestuari i arxiu i un cuiner que s’ha incorporat novament al 
seu lloc de treball a l’economat.  

 
 

3- Des de CCOO tornem a insistir al  desviament de la centraleta. La 
direcció argumenta que és impossible i que ara no hi ha personal per fer-
se càrrec. 

 
 

4- La falta de personal és endèmica: els caps de setmana i festius no hi ha 
dotació suficient  de CUSI i àrees mixtes, la qual cosa provoca que molts 
dies només hi hagi 2 funcionaris per mòdul i cap CUSI habitualment. La 
direcció reconeix el problema però diu que no hi ha solució ara per ara. 
Es clar segur està la Generalitat plena de xofers. 

 
 

5- Des de CCOO preguntem quines mesures s’han adoptat després de la 
intervenció de la Inspecció de Treball, la direcció diu que s’han modificat 
els protocols i que segueix el operatiu dels mossos a peu de carrer, la 
qual cosa creuen és suficient per avortar qualsevol intent de introducció 
de qualsevol objecte. 

 
 

6- Respecte a les pujades de preus arbitraries dels articles d’economat el 
director afirma que és decisió del departament igualar-los a tots els 
centres, a la qual cosa el diem que podrien igualar-los a la baixa, com ho 
tenen els centres de gestió pròpia, i que això ja va propiciar una 
resolució del Síndic de Greuges al 2010 pels preus abusius que el CIRE 
marca en els seus productes, sense cap competència i amb règim de 
monopoli. 

 
 

La formació prèvia que s’ha de desenvolupar  abans de l’obertura del centre 
Mas Enric es durà a terme durant 3 dies pel personal de interior i,  amb 
posterioritat,  tot el personal de totes les àrees hauran de fer 25 hores de 
formació obligatòria a partir del setembre. Tots els sindicats ens van queixar 
per la forma d’actuar de la direcció en oferir cursos de formació a persones 
determinades enlloc de oferir-los a tota la plantilla, la qual cosa genera 
greuges comparatius difícils d'avaluar, tenint en compte que aquest cursos 
sumen punts pels processos selectius que poden suposar guanyar o no 
places determinades. La direcció argumenta que ha estat  degut a la 
premura i que era un cas puntual i que no tornarà a passar. La formació a 
partir de setembre en l’àmbit de interior serà realitzada per una “ 
avanzadilla” que estarà formada per 4 funcionaris de base i 2 caps, es 
podria ampliar depenent del que es concreti en una propera reunió el dia 20 
d’aquest mes a la Secretaria. Els horaris que farà la “avanzadilla “seran de 
dilluns a divendres i cap de setmana, de matí i tarda, es possible que hi hagi 



la possibilitat de fer d’altres horaris ( 2 ½ ). Manifestem l’ampliació del 
termini per a inscriure’s i demanar aquestes places, i que es concreti més  
l’horari, durada, tasques i requisits del personal que ho demani. La direcció 
accepta la proposta i la penjarà al taulell d’anuncis .  

 
 

7- Demanen informació sobre el fenomen gihadista i si hi ha cap fitxer on 
constin interns fonamentalistes i com afecta això a la seguretat dels 
treballadors. Ens contesten que hi ha dues persones en aquest supòsit i 
que qualsevol indici de fonamentalisme ha de ser comunicat a la direcció 
i que es recorda extremar les mesures de seguretat ja donades pel 
departament. 

 
 

8- Demanem informació sobre la plaça d’administrador i quant temps porta 
com a interí en un càrrec de lliure designació, que hi va haver una 
resolució del Parlament, ja fa anys i que aquesta plaça ha de sortir a 
provisió definitiva, tal com recull el Reglament de Provisió de Llocs de 
Treball 123/1997 al seu art. 106.3. El director diu que l’administrador és 
molt treballador i que tot ho fa molt bé. Al que responem que igual que 
bé que la resta de funcionaris del grup A, amb oposició aprovada, amb 
mèrits sobrats i capacitat reconeguda, la mateixa que no te reconeguda 
l’administrador, i que estan escampats per tot el territori,afegim que 
demanarem surtin totes les places de comandament ocupades per 
interins, que això es una vergonya i que només fa que crear servilisme 
enlloc de professionalitat. 
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