Secció Sindical
CP PUIG DE
LES BASSES
"Estrenem

nova web www.csif.cat "

DE PUIG DE LES “GUASSES” A PUIG DE LES “BRASSES”
Amb 280 interns al centre, LA MANCA DE PERSONAL FUNCIONARI ha possat en evidéncia
evidé
la
falta de responsabilitat de la Direcció d`aquest Centre Penitenciari.
Encara ens preguntem, perquè hi ha hagut tanta pressa en obrir la presó quant no hi ha suficients
sufic
funcionaris, per dur a terme ell revolucionari “Projecte Font”.
Font” A lo millor
llor el CIRE tindria molt a dir…
realment, més que una presó això sembla un centre comercial, entre treballadors explotats i màquines
de “wending” a preu de aeroport.
Laa disbauixa en les comunicacions (tema especialment sensible pels interns/es), continua essent en el
dia d´avui, el pa nostre de cada dia. Gracies a la eficiència i voluntariositat dels funcionaris d`aquest
departament, que es multipliquen per tres, i la paciència i professionalitat dels funcionaris dels mòduls,
que amainen els impulsos dels interns nerviosos pels retards de les comunicacions, els presos encara
no se`ns han amotinat.
Recordem que la dotació per aquest departament, segons consta al protocol aprovat pel Consell de
Direcció, es de 17 funcionaris distribuits d`aquersta manera:
3 de matins…nomes hi ha 2
3 de tardes…..nomes hi ha 2
8 de “finde”….nomes hi ha 4
3 Cafs……….nomes hi ha 2
De manera que aquest Cap de Setmana han treballat
t
3 funcionaris i el Caf,, és a dir, la meitat de
personal que consta al protocol. D`això el Senyor Font n`anomena “Optimitzatció de Recursos”.
Hauríem de recordar-ho
ho tambè al Senyor Gerent, que és el responsable i l`encarregat de la dotació de
personal …igual el dia que van aprobar aquest protocol, s´havia anat a fer una cigarreta al Pati de les
Oliveres!
ELS FUNCIONARIS/IES ESTEM CREMATS!!!
CREMATS o dit d`una altre manera.. FINS ALS
A
COLLONS!! Instem un cop més a la Direcció del centre,
centre, que insti a la D.G a incorporar urgentment
dotació de funcionaris a la nostra presó…no
presó… ens oblidem dels interins cessats!!
En definitiva, el Puig de les Brasses, esta començant a cremar i molt al personal penitenciari, que
continua fent jornades maratonianes, feines que no li pertoquen, i a sobre sense poder fer els seus apats
ap
i temps de descans. No cal ser vident,
vident per pronosticar a nivell estadistic , tema que agrada i preocupa
tant als nostres mandataris , que ell degoteix de baixes per “estress laboral” pot començar a fer-se
fer paler
en qualsevol moment.
14. juliol.2014

Central Sindical Independent i de Funcionaris
C/ Pasatge Critòfor Grober, 5, 2o 4a. | 17001 GIRONA | Telf: 972223842 Fax: 972223842
72223842 | presons@csif.cat
Mail secció sindical CP PUIG DE LES BASSES:
BASSES cppuig@csif.cat / girona@csi-f.es
girona@csi
www.csif.cat / www.csi-f.es
Agregueu-nos
nos a Facebook:
Facebook http://www.facebook.com/csif.presons
Segueix
Segueix-nos
a twitter: https://twitter.com/csifpresons

