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CP PUIG DE LES “GUASSES”
Després de 10 dies de l’obertura del centre penitenciari, continua la disbauxa en
l`organització del mateix:
1)

Falta de personal, obligant als funcionaris de servei a fer jornades maratonianes,
i quina casualitat, encara no està instal·lat el rellotge de fitxatge, i així la direcció
s´evitarà haver de deure al personal, més de 4 hores com a mínim a cada un dels
funcionaris. Això sí, quan s’instal·li el rellotge, aquest està situat davant mateix d’una
càmera, súper visible, el lloc triat pel Sr. Font, i com ell mateix ha declarat: ” l’instal·lo
aquí per tenir controlats els meus funcionaris”.

2)

Els preus de les màquines expenedores de productes saciants i de poca
qualitat alimentaria, gestionades pel CIRE, estan a uns preus igualats o més alts
que al carrer, igualment succeeix als economats dels mòduls. Srs. del CIRE, ja
fan prou negoci amb els seus tallers, no vulguin aprofitar-se, dels pobres funcionaris;
els hi hem de recordar que estem híper retallats? També és penós que amb els
interns els hi vulguin exprimir fins l`últim cèntim, quina vergonya!!!

3)

Més de la meitat de funcionaris, encara no tenim la targeta del pàrquing
activada, això vol dir que hem de deixar el cotxe al pàrquing de baix, junt amb els
cotxes dels familiars del interns. La situació s´agreuja pels funcionaris de cap de
setmana, on la gran afluència de familiars és major. Recordem al Sr. Font que no
oblidi la seguretat del personal funcionari, que mentre vostè aparca tranquil·lament al
pàrquing reservat del personal, molts funcionaris, han de deixar el cotxe o moto, al
descobert i a la vista dels familiars, en aquest sentit potser recordar-li els informes
disciplinaris on alguns companys han estat insultats, amenaçats de “nos vemos en la
calle, se que coche tienes y donde vives” i els casos més greus amenaçats de mort.

4)

Per altra banda els nouvinguts GSI de C.P Figueres i C.P Girona, estan
aprenent a marxes forçades el control del CCI, molts és troben la primera nit , en
aquest súper centre de control, replet de càmeres, comandaments, alarmes… i tot
dotat d’una alta tecnologia, sense haver tingut les suficients lliçons. És sabut que per
dominar, i no del tot el CCI, és necessita més o menys un any, alguns d`aquest
companys, amb un mini curs d`iniciació, és troben tota la nit allà ”como arrojados
allí…” com deia Pio. Sense saber que , qui, com, quan, per què…L’angoixa i l’estrès
que això els deu provocar, al ser responsables de tota la presó, no ho desitgem ni al
nostre pitjor enemic.
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I dels interins per ara res de res, no se sap ni on són, si estan recol·locats,
quan aquí a Puig de les Basses bona falta farien, per reforçar els serveis, que estan
patèticament i greument faltats de personal. Se suposa que dels 500 interins només
en deuen treballar els primers 80, tirant amunt. Per què la DG no n´envia uns quants
cap al C.P.Puig de les “Guasses” veient que a corre cuita han volgut obrir i la situació
se´ls ha escapat de les mans?

Aquest son els temes mes candents, però hi ha tants altres ”flequillos” que no acabaríem
mai. Per exemple, a 4 de juliol la plantilla encara no té la confirmació de les dates de
vacances , si és que en pot gaudir. Està clar, que si és podien agafar ofertes avançades,
aquestes se’n han anat en orris, però el que és pitjor, és que la majoria de la plantilla té fills, i
recordem que les vacances escolars són juliol i agost, i els maldecaps que ha portat el no
saber la data d´obertura del cert, al no saber horaris segurs, com s´han organitzat totes
aquestes famílies pels casals, vacances… La falta d`humanitat de l`administració ha quedat
reflectida un altre cop. No creiem que quan els alts càrrecs estiguin gaudint de les seves
vacances en els seus hotels i/o les seves finques adequades i preparades i es trobin en els
seus iots bevent Gin-Tònics per la Costa Brava, Menorca… és recordin del desgraciat de
funcionari, que des de el començament de la crisi ha perdut uns 3.000€ anuals. I les parelles
i matrimonis, que no son pocs, uns 6.000€.
Qui juga amb foc es crema, i s’estan travessant masses límits; el funcionari no pot més.
Si la nau no canvia de rumb, el degoteig de baixes serà constant, per sort, tenim uns
meravellosos i majoritaris sindicats, UGT, COCOS i CATAC, que ja s´han encarregat de
tenir-nos a tots callats i aplacats com a béns, amb l’amenaça de treure’ns el PRP. Això si,
com sempre, potser el mantenim, però reflexionem, val la pena? Hi ha companys que no
paren de perdre drets, com els GAMV de cap de setmana i els de tractament.
No ens hem de deixar enlluernar només pels diners. Quan és va votar pels 100€ a canvi
de no fer canvis, només vam veure els 100€, i..? Amb el temps ja els han recuperat amb
escreix amb les retallades i com sempre, a la llarga qui ha sortit perdent és el funcionari.
Sobretot el que ha de fer 200km per anar a treballar. Reflexionem i no ens deixem
ensarronar més.

DIEM PROU a tota aquesta farsa!
DESPERTEM D`UN COP!
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