CP PONENT
TREBALL NOCTURN A PONENT
(“La noche me confunde” o “donde no hay pan, buenas son tortas”)
Els treballadors del centre penitenciari de Ponent hem rebut amb data 24/10/2014 un comunicat informatiu
adreçat als Caps de Serveis, CUSI i funcionaris del mòdul 4 en què se’ns comunica l’autorització per tal de
realitzar “Treballs Especials al Forn”, durant tota la nit, a interns del mòdul 4.
Horari de treball nocturn? Des de CSIF Presons Lleida volem expressar el nostre desacord per
aquesta situació i entenem que es posa en risc la nostra seguretat.
El nostre protocol d’actuació en horari nocturn estableix el número òptim de treballadors per tal de garantir
la seguretat del centre. Ara ens trobem davant d’una situació que no garanteix, en absolut, la seguretat del
centre. Ja que no es preveu l’actuació en cas d’haver d’entrar a una dependència, en aquest cas el
Forn/Pastisseria, en què es troben 8 interns que treballen amb eines punxants i ganivets. Quants
funcionaris calen per poder obrir aquesta dependència en cas d’urgència i necessitat?
Ens preguntem quin procediment de seguretat ha d’establir-se, pel que fa al funcionari de vigilància
d’aquesta dependència, durant el torn de nit. Curiosament, es responsabilitza al funcionari de la
seguretat d’aquests interns quan aquest no té accés visual a la dependència on treballen i, són els
propis interns els quals han d’informar, cada hora al funcionari, de les possibles novetats mitjançant l’ús
d’intèrfon.
Exemple: 4:00h del matí per intèrfon:
Funcionari: Com va tot?
Intern: Correcte. No hi ha droga, no hi ha baralles i estem treballant sense pausa.
Funcionari: Així m’agrada. Fins a les 5:00h.
Aquest nou sistema de vigilància no garanteix que l’intern digui la veritat al funcionari i, per tant, el
funcionari no pot responsabilitzar-se de la seguretat d’aquesta dependència.
Amb una actitud constructiva, volem expressar la nostra disconformitat amb aquest Comunicat
Informatiu pel que fa a la manca de seguretat que ofereix als treballadors. Així com pel fet d’obligar
a prestar serveis nocturns, al funcionari encarregat de la vigilància d’aquesta dependència, en un
lloc que no reuneix les condicions necessàries per treballar de nit.
Per cert, a quin hora s’ha de fer l’entrega del pa? On s’ha de fer aquesta entrega? Qui porta el pa fins a la
zona de càrrega del vehicle? A quin hora ha de sortir el vehicle que transporta el pa fins a Lledoners?
D’altra banda, entenem que es vulnera el dret a les 8 hores de descans nocturn dels interns i la prohibició
expressa de qualsevol realització de treballs nocturns dels interns.
Per tot això, demanem a la direcció que modifiqui substancialment aquest Comunicat Informatiu o, què
disposi la seva anul·lació. La direcció ha de vetllar per la seguretat dels treballadors i la seguretat del
centre. Així com, el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, la Llei
Orgànica General Penitenciaria, el Reglament Penitenciari i el Reglament d’Organització i Funcionament.
Encara que sigui al CIRE a qui interessi la prestació de determinats serveis, hi ha “línies vermelles”
que no poden ser “trepitjades”.
Lleida, 25 d’octubre de 2014
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