
 
 
 

 
 

MANCA DE PERSONAL AL CP. TARRAGONA  
 
 
Des de mitjans del mes de març aquest Centre esta patint una 
manca de personal important . Abans de que arribessin els cicles de 
Vacances ja hi havien 10 baixes, algunes de llarga durada, com 
intervencions quirúrgiques .Es va anar trampejant el servei com es 
va poder, amb falta de funcionaris als mòduls i els caps d’unitat que 
hi havien no cobrien tots els mòduls, solament el mòdul més 
problemàtic o perillós. A la falta de personal l'administració d'aquest 
centre demana als funcionaris  cobrir els serveis fent doblatges, fer 
tarda - nit / matí - nit o fer servei els dies de lliurança.  
El problema d’això es que els dies que et donen per fer el servei 
extra no ho el pots gaudir per manca de personal i època de 
vacances. 
Amb tots aquests problemes s’afegeix un altre, arriba el dia 7 de 
setembre 2015, "la avanzadilla de Mas Enric " 10 funcionaris més 
que no fan servei  al Centre Penitenciari de Tarragona. Ja hem 
portem 17. S'ha de dir que durant el mes d'agost poc a poc s’han 
incorporat 6 funcionaris per substituir les baixes. Nosaltres contents, 
els que s’incorporen encara més, ja que alguns estaven a l’atur. 
"Eeeiiiiii !! he dit baixes no avanzadilla". En una reunió molt llunyana 
el Sr Director ens informava als sindicats que tot funcionari que 
anés a Mas Enric seria coberta la seva vacant o absència. 
On son?  
Una vegada vist que arriba el famós dia ( 7 de setembre)  i aquí no 
ve ningú em dirigeixo al Cap de Personal de la DG. i la seva 
resposta : Hi ha poca població reclusa i aleshores la proporci ó 
d' inters -funcionaris esta bé. " no os quejeis"  i de 7 baixes  
s'han cobert 6. "BAIXES"  "MOLT BÉ, XAPÓ". "QUE ILÚ". Però i les 
vacants produïdes per l’obertura de Mas Enric? son 10, quasi una 
guàrdia i mitja.  Resposta del Cap de Personal de la DG.  "NO"  He 
insisteix amb la seva estadística de població reclusa - funcionari. 
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Aleshores, perdoneu que no digui la mala llet i els meus...... per dir-li 
que les seves estadístiques me....... i que la realitat es que tant s’hi 
hi ha 1 com 200 interns en un mòdul, la direcció del Centre vol que 
al servei hi hagi 2 funcionaris i 1cap de unitat.  
Hem arribat al punt de que han denegat a alguns funcionaris gaudir 
de les seves vacances, demanades i programades d’abans d’estiu. 
Entre ells un funcionari amb una guàrdia de set funcionaris/es, on  
falten dos per baixa mèdica i dos d’avançada a Mas Enric. Només 
són tres a la guàrdia.  
I la pena de tot d’això és que fa temps que no es cobreixen les 
baixes de llarga durada  i no son substituïdes , per més "inri" 
l'obertura de Mas Enric. 
Desprès de la reunió que vaig mantenir com a delegada sindical del 
Centre CP. Tarragona amb  el senyor Cap de Personal de DG diu 
que  intentarà fer alguna cosa. 
La veritat, entre uns i altres, estan jugant amb la seguretat dels 
funcionaris i el bon servei del Centre. 
Esperem que desprès de les “seves” vacances, ens faci el detall de 
cobrir les mancances de personal d’aquest Centre. 
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