
 

CP. Mas Enric  

 

 

NOVA NORMATIVA DE MÒDULS ORDINARIS 
 

 
El passat 21/03/19 mitjançant correu corporatiu s’informa a la plantilla que a partir del 1/04/19 

s’aplicarà una nova normativa de mòduls ordinaris. Queda per explicar el motiu i la necessitat 

d’aquesta nova normativa, mentre que són evidents els seus perjudicis e incongruències. 

 

La primera incongruència a destacar és que qui elabora i modifica una normativa horària i de 

procediments de recompte dels mòduls ordinaris sigui un “Grup de treball per la seguretat viària”. És a 

dir, un grup de treball encarregat de millorar la seguretat al Carrer Major del Centre, sense que hi 

participin Caps d’Unitat amb funcions a interior o Caps de Serveis, fa una intromissió en horaris i 

procediments propis dels mòduls. 

 

La segona incongruència és que l’esmentat grup pretén millorar la gestió dels moviments d’interns del 

Carrer Major. Fins la data i des de l’obertura del Centre, la gestió del Carrer Major no ha suposat cap 

incident greu sent com és un espai de confluència d’interns dels diferents mòduls. La gestió del Carrer 

Major és complexa donat que és lloc de trànsit de tots els interns i internes, joves i adults, penats i 

preventius, i també de tot el personal d’interior i tractament, així com de personal laboral exempt de 

relació amb els interns. Assumeix el pas al Departament d’Ingressos, de moviments en grup a tallers, 

poliesportiu i educatiu, a comunicacions, a la infermeria i, també, la resolució de codis de seguretat al 

DERT. És, sense cap mena de dubte, un espai clau de la seguretat del centre. És per tot això que no 

s’entén com un Grup de Treball encarregat de millorar la seguretat viària del Carrer Major el que 

acaba resolent és una gestió en detriment d’aquesta seguretat i dirigida a distància des de la CCI, 

sense la participació presencial dels funcionaris de mobilitat, prenent com exemple la gestió del CP 

Lledoners (amb característiques arquitectòniques i de visibilitat molt diferents a les del CPME) i 

oblidant els codis 2 i 4 que sí s’han produït al Carrer Major de CP de Joves. 

 

La tercera incongruència és la manifesta incompatibilitat dels horaris del personal d’interior amb 

els horaris del mòdul. Fins la data l’horari regimental, en concret l’hora del recompte del matí, ja 

coincidia amb la franja horària d’entrada en servei. La nova normativa el que fa és agreujar aquest 

problema, en comptes de resoldre’l: s’avança l’horari de recompte, i es concreta un procediment de 

com s’han de fer els recomptes amb 2 funcionaris a cabina i 2 funcionaris a interior, un per planta.  

 

Però no acaben aquí les incongruències de la nova normativa de mòduls ja que la seva execució 

comporta un entendre l’horari regimental com una cursa a contrarellotge de recomptes, repartiments de 

medicació, esmorzars i sortides de mòdul que en res beneficien una ordenada mobilitat dels interns. La 

seguretat dels mòduls i del Centre és veuen doblement perjudicades per les presses i per procediments 

accelerats (manca de temps per passar novetats i posar-se a disposició del Cap de Serveis del torn del 

matí, recomptes que es validen via walkie, interns amb destins sortint de les cel·les sense tenir validat 

el recompte, interns a tallers sense personal del CIRE present, etc.) 
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Des d’ACAIP entenem ofensiu que a finals del mes de gener, en reunió amb els sindicats, la direcció  

ens comuniqués la creació d’una comissió mixta amb comandaments d’interior davant els problemes 

evidenciats a nivell de seguretat (increment de les agressions a funcionaris, increment de les requises de 

telèfons mòbils i droga, increment dels codis d’emergència, increment de les faltes de respecte a 

professionals, saturació del DERT i no compliment de sancions d’aïllament en cel·la, etc.). Aquesta 

Comissió no s’ha creat, i no s’endevinen indicis que es creï. En canvi, si que es crea un Grup de Treball 

que rema en direcció contrària: a generar més problemes de seguretat en la gestió de mòduls i del 

Centre. 

 

I entenem també ofensiu que es malmeti la seguretat del Centre amb aquesta Nova Normativa i no es 

facin reals esforços per incrementar el número de treballadors que en diferents ocasions la mateixa 

direcció ha denunciat, la última vegada ho va fer el passat dia 26 de març quan per correu corporatiu 

recordava el procediment a seguir en cas d’anul·lació d’activitats davant la falta de funcionaris. El 

redactat d’aquesta ordre direcció no podia ser més explícit: “Tots som conscients de la manca de 

personal que patim i que repercuteix en el bon funcionament del Centre” 

 
Des d’ACAIP hem demanat una nova reunió amb direcció no perquè tinguem fe en que es resolgui la 

desencertada situació creada a partir d’abril amb l’entrada en funcionament de la Nova Normativade 

Mòduls Ordinaris, sinó perquè no podem evitar contrastar amb la direcció tot el volum 

d’incongruències generades per la Direcció i les seves Noves Normatives. 
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