
 

 

 

 

 

 
 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P MAS 
D’ENRIC / OBERTURA MODUL 4 

   
El passat 21 de març de 2017 a les 15:00 hores es va es va dur a terme una reunió 
informativa entre la direcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric i els sindicats     
IAC-CATAC, CCOO. UGT, CSI-F i ACAIP.  
En l’esmentada reunió es va informar sobre l’obertura del Mòdul 4 i de  l’arribada de 
115 interns, del 3 al 13 d’abril. Abans es redistribuiran els interns del Centre als 
mòduls que corresponguin segons nova reestructuració.  A partir del mes de juliol i 
fins setembre, s’obrirà la resta de mòduls, 5,6 i 7.   Un cop reestructurats els mòduls 
amb la ubicació dels interns, quedaran de la següent manera:  
 
Mòdul 1: Interns preventius amb tres perfils definits. Reincidents, preventius 

primaris per delictes greus i preventius per delictes menys greus. Segons avaluació 

a l’ingrés i l’edat. 

Mòdul 2: Interns penats amb conductes additives i infermeria. 

Mòdul 3: Interns penats amb conductes violentes i DERT. 

Mòdul Joves: Interns preventius i penats amb l’edat compresa entre els 18 i 21 

anys. Interns joves fins els 24 anys atès la necessitat de reagrupar interns joves per 

fer operatiu el mòdul i interns de 21 a 25 anys segons preveu l’Art. 173.1 del RP. 

Mòdul Dones: Queda igual. 

Mòdul 4: Interns penats de baix perfil criminològic i conductual,  interns que sortint 

de permís, de tercer grau i penats pendents de classificar per condemnes curtes.  

Els mòduls 5,6 i 7 estan per definir, tot i que, el mòdul 5 és previst ubicar-hi interns 

sense intervenció especifica, i als altres mòduls interns de conductes violentes SAC, 

VIGE i DEVI. 

 

PERSONAL FUNCIONARI: 

A partir del 22 de març hi haurà increment i reestructuració de plantilla segons el 

previst, GSI i GAM.  Les guàrdies d’interior passaran a ser de 16 funcionaris, tot i 

que, hi ha la possibilitat, un cop oberts tots els mòduls i de tenir la plantilla definitiva, 

de que hi hagi guàrdies de 20 funcionaris. Mínim 12 per nit de servei. No hi haurà 

rotació de serveis, gent fixa als mòduls. Subgrups CCI, rotaran en el servei del CCI i 

faran un servei en una altra ubicació. L’A2 Visites estarà cobert.  

 

S’incorporen: 1 metge, un ATS i una auxiliar a l’equip mèdic. No hi haurà servei 

mèdic de nit fins que la població reclusa no superi els 700 interns. També informar 

que ja tenim aparell de RX.  



Dos caps d’unitat d’àrea (Educatiu/Poliesportiu) un de dilluns a divendres i l’altre de 

cap de setmana. Hi ha la possibilitat de que hi hagi 3 CUSI més. S’han ofert a 

darrera hora 30 places en comissió de servei a funcionaris de la Model, però només 

fins al setembre.  

2 CUE: Des del passat dia 17 de març tenim CUE de cap de setmana que s’ocuparà 

de tot el relatiu a comunicacions. El CUE de dilluns a divendres, té assignats el 

mòdul 2, mòdul de Dones i mòdul de Joves.  

 
Malgrat la incorporació de més funcionaris i la reestructuració de mòduls i serveis, 
les cabines de mòduls seguiren essent portades per un sol funcionari. Creiem que 
amb l’obertura del mòdul 4 al mes d’abril, 12 funcionaris per guàrdia, que realment 
no és així (Vacances, dies, baixes...) és insuficient per obrir un mòdul. Seria positiu 
que les guàrdies ja fossin de 16 a l’obertura d’aquest mòdul.  
 
Seguirem informant.  
 
 
Secció Sindical de IAC-CATAC Presons 
C.P. Mas d’Enric. 
 
 
 
El Catllar, 22 de març  de 2017 
 
 


