
 
 

 

CRONOGRAMA CP. MAS ENRIC.  

                              
 

05.06.2015 
 
Assistents Administració: 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 penitenciari; 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 direcció 
centres del Departament de Justícia. 
Assistents sindical : CATAC-IAC, CCOO, UGT I CSIF. 
 
Ordre del dia  : 
1-  Fases de la obertura del CP. Mas Enric. 
 
Desenvolupament de la Sessió : 
Pere S. Inicia la sessió resumint el desenvolupament de la reunió. També ens 
informa que aquest govern que ha iniciat les obres de la presó de Mas Enric, no 
arribaran a la obertura d'aquest centre, es preveu la primera obertura al final  
de l'últim trimestre d'aquest any. 
 
Els objectius d'aquesta direcció son: 
 
1 Fase: Obertura de tres mòduls i dels departaments de joves i dones. Una part 
d'infermeria i una subfase del departament especial, 12 cel·les. Les àrees de 
servei ( comunicacions, ingressos, cuina, bugaderia, tallers) . 
Es calcula un màxim de 128 interns per mòduls ordinaris, excepte dones i jove 
amb un màxim de 62 interns . En aquesta fase aniran tots els interns del CP. 
Tarragona i la plantilla de funcionaris  amb destinació a Mas Enric tret dels 
funcionaris amb plaça definitiva a CPO Tarragona. En aquesta fase pot arribar 
amb un total de 400 interns aproximadament. 
La durada d'aquesta primera fase pot durar uns 8 mesos. Cada mòdul estarà 
equipat amb un CUSI i dos funcionaris i un altre funcionari a cabina controlan 
dos mòduls. 
 
2- Fase: Obertura de dos mòduls mes i el total dels departaments Especial i 
Infermeria. Aquesta fase tindrà una durada de 11 mesos aproximadament. Al 
acabar aquesta fase es calcula una població reclusa de uns 650 interns 
aproximadament. 
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3-Fasa: Obertura total del centre amb la opertura dels dos últims mòduls. Es 
preveu uns 800 interns. El centre té una capacitat de 1020 interns però el 
Departament de Justícia té la voluntat de no arribar mai a la totalitat de la 
població reclusa. 
 
 
 
 
Durant el mes de Setembre s'incorporaran al CP. Mas Enric una dotació de 
funcionaris per l' obertura parcial del centre. Es previst uns 100 funcionaris. 
Aquelles places que deixen aquest funcionaris seran cobertes per Comissió de 
Serveis  a partir de la llista d' admesos del concurs de trasllat. 
 
 
 
Desenvolupament dels concursos: 
 
CRIMO: De les 6 places es cobriran 1. La resta de places s' ofertaran a l'ATRI. 
Tots els sindicat manifestem  el nostre desacord. 
 
MEDI OBERT TARRAGONA: Esta en el procés de admesos i exclosos 
 
 
Ens convoquen per la propera reunió que tindrà lloc el  17 de juny. 
 
 
 
 
 
 
Us seguirem informant. 
Barcelona a 05 de juny 2015 
Secció sindical presons. 
CATAC-IAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


