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ELS FUNCIONARIS OBLIGATS A REVISAR ELS LAVABOS MENTRE EL
DIRECTOR TÉ UN “PISET” AL CENTRE
CSIF ha registrat avui un escrit de queixa adreçat al Director General de Serveis Penitenciaris, Sr.
Pere Soler, on es denuncia la humiliació que van patir els funcionaris de Puig de les Basses en
ser obligats a revisar tots els WC del centre per part del seu director, Josep Font.
Durant el torn de nit del passat 23 de juliol, el director del nostre centre va ordenar a través de
Prefactura de Serveis que els funcionaris de servei realitzessin una revisió de tots els lavabos del
centre penitenciari (mòduls, cabines, vestuaris, etc.), comprovant l'estat higiènic general en què es
troben, si les tasses de WC estan netes, si estan proveïts de paper, etc. Casualment, demà dissabte
el molt honorable President de la Generalitat, Sr.Artur Mas, visitarà aquestes modernes instal·lacions.
Al nostre escrit de queixa denunciem que la supervisió i neteja d'aquestes dependències del centre
penitenciari (vestidors de funcionaris, búnquers, lavabos d’oficines...) són exercides per personal
propi de l'empresa de neteja contractada per dur a terme aquestes funcions. Segons el Reglament
d'Organització i Funcionament dels Serveis d'Execució Penal de Catalunya, aquestes tasques no
formen part de les funcions pròpies del personal de vigilància, les quals s’han de cenyir al que
indica la legislació vigent en relació a les seves competències professionals.
L'assignació d'aquestes tasques al personal de vigilància, sense ser pròpies de la seva categoria
professional, podria considerar-se com humiliants i degradants. L’extralimitació en l'emissió
per part del director d'aquest tipus d'ordres amb un marcat caràcter vexatori, evidencien una
actitud impròpia d'un gestor públic.
Això sí, l’únic lavabo que no van haver de revisar els funcionaris és el del “piset” que li han muntat a
la Direcció perquè “faci les seves guàrdies”. Mentre molts companys estan obligats a fer llarguíssims
desplaçaments jugant-se la vida a la carretera o llogar un pis pastera per passar la nit després de fer
el seu servei, el Sr. Director té a la seva disposició una habitació dintre del centre penitenciari
totalment equipada amb llit i altres comoditats. És que no li arriba el seu gran sou de director?
Recordem que el Sr. Font ja va suscitar la crítica de tots els sindicats a la seva nefasta etapa com a
director del CP Lledoners. CSIF va instar a la resta de forces sindicals a demanar a la Mesa de
Negociació que la Direcció General de Serveis Penitenciaris reconsiderés el nomenament del màxim
responsable del desgavell que es va instal·lar al CP Lledoners, Josep Font, com a nou director del
CP Puig de les Basses. Font va aconseguir el rebuig unànime de tot el col·lectiu penitenciari.
El 17 de gener d’aquest any, el nostre sindicat va remetre un escrit al Conseller de Justícia, Germà
Gordó on advertíem que: “La trajectòria del Sr. Font, en tots els centres on ha exercit tasques de
comandament, ha estat marcada per les seves arbitrarietats, vexacions i assetjament als funcionaris,
mitjançant coaccions, calumnies i injúries, emprant fins i tot, expedients disciplinaris. Com va fer al
CP Lledoners, Josep Font vol implantar al nostre centre un ambient d’atemoriment entre el personal,
tant de vigilància com de tractament, enterbolint la qualitat de l'ambient de treball i rehabilitació.”
CSIF demana a la nostra Direcció General que prengui les mesures oportunes perquè no es torni a
repetir una situació com la descrita, així com des de la Direcció del centre no s'emetin ordres que
podrien considerar-se vexatòries en què als funcionaris de vigilància se'ls encomanin tasques
impròpies de la seva categoria professional.
CP Puig de les Basses, 25 de juliol de 2014
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