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PORTES 

 
 
En les circumstàncies actuals a Lledoners on el nivell d’exigència de la direcció envers els 
funcionaris, en determinats temes de relativa importància, pot esdevenir una espasa de 
Damocles sobre els nostres colls, convé que el funcionari s’adapti i treballi en 
conseqüència. 
 
És per això que intentarem analitzar i buscar solucions a determinats desajustaments que 
es produeixen a Lledoners que ens afecten i importen (encara que en determinades 
ocasions  la direcció pugui haver pensat que només els preocupa a ells) com a 
professionals penitenciaris (no sempre justament valorats) en relació a determinades 
dependències del mòdul. 
 
La porta de les escombraries 
 
La dependència de les escombraries externa al mòdul té en el seu interior els containers 
que recullen les escombraries produïdes diàriament al mòdul i té la porta tancada amb una 
clau que es custodia a la cabina del mòdul. L’accés a aquesta dependència es produeix en 
el següents moments del dia: 
 
1.- Al voltant de les 12:00, quan els ordenances de l’office surten del mòdul per preparar el 
dinar. Han d’accedir a la dependència de les escombraries SIMPLEMENT  per agafar el 
carro de transport dels termos, que es guarda a la dependència de les escombraries i,  
evidentment, ha de sortir un funcionari amb ells. 
 
NOTA:Per què aquest carro no es pot guardar a l’interior de l’office P08? Perquè segons el 
CIRE no és higiènic que estigui a l’office. 
 
2.- Al voltant de les 15:30, quan un intern procedent de Subministres agafa els containers 
plens i els porta cap l’Àrea de Serveis per buidar-los. 
 
3.- A mitja tarda, sobre les 17:00, quan l’intern procedent de l’àrea de serveis torna els 
containers buits. 
 
4.- Al voltant de les 20:45, quan els ordenances de neteja del mòdul buiden les 
escombraries generades durant el dia al mòdul en els containers de la dependència. 
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L’actuació pertinent és que, en cada ocasió que s’hagi d’accedir a la dependència, un 
funcionari del mòdul acompanyi els interns, obri i tanqui la porta de la dependència estant 
tota l’estona necessària present. 
 
En els casos 2 i 4 es pot actuar dintre dels marges de seguretat ja que els interns estan ja 
tancats a les seves cel·les i al mòdul només hi queda algun ordenança, i generalment els 
tres funcionaris del mòdul en aquests moments solen estar presents. 
 
La disfunció es produeix en els casos 1 i 3. En aquests moments al mòdul en moltes 
ocasions només hi ha 2 funcionaris (el tercer està gaudint del seu dret a l’esmorzar ó 
berenar, o el CUSI està fent gestions pròpies del seu càrrec fora del mòdul). Per tant, per 
anar a obrir la porta de les escombraries s’ha de deixar el mòdul amb un sol funcionari. Això 
va contra totes les normes de seguretat i contra el sentit comú. És més important obrir la 
dependència de les escombraries que la seguretat del mòdul?...  Doncs bé, resulta que, a la 
pràctica, efectivament els mòduls es queden temporalment a càrrec d’un sol funcionari. 
 
“Què vols fer-hi?, No trucarem al  Cap de Serveis perquè ens enviï un reforç per aquesta 
ximpleria”  “Ja hi vaig jo, només és un moment, no passa mai res”. 
 
Els interns saben perfectament quan el mòdul es queda amb un sol funcionari. Mai passa 
res… fins que passa i, quan passi… 
 
Dues de les possibles hipotètiques reaccions dels nostres comandaments 
 
Analitzem dues de les hipotètiques reaccions dels nostres comandaments: 
 

A) “Quina mala sort el que ha passat, com que són pocs funcionaris fan el que poden. 
Els nostres esforçats funcionaris estan fent més amb menys, els donarem una 
medalla”. 

 
B) “Però en quin cap cap deixar el mòdul amb un sol funcionari?.. Com és possible tanta  

irresponsabilitat i negligència?... Els hi caurà el pèl!! 
 
Tenim algun dubte sobre la reacció? 
 
Així doncs, tenim clar que el mòdul no es pot quedar amb només un sol funcionari ni 
que sigui per un moment. Doncs actuem en conseqüència. 
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POSSIBLES SOLUCIONS: 
 
1. Avisar al Cap de Serveis i que enviï un reforç per aquesta tasca. 

 
2.  (A qui li correspongui) Canviar  en el cas 3 l’hora de retorn dels containers buits per tal 
que coincideixi amb els interns tancats a les cel·les o quan hi hagi els tres funcionaris al 
mòdul .En el cas 1 no es possible canviar l’hora de sortida a l’office. En el cas 1, ubicar el 
carro en un  altre lloc, per exemple dins l’office (P08). D’aquesta manera no ha de sortir el 
funcionari. 
 
3.  Deixar la clau als interns (són de confiança, és una dependència on hi ha escombraries). 
 
4. Posar un ó més funcionaris de Carrer Major que facin aquestes tasques de control (i 
altres). 
 
5.  Incorporar un funcionari per cada mòdul i en comptes de 3 siguin 4.(mode irònic) 
 
6.  Que els funcionaris no esmorzin ni berenin.(mode irònic) 
 
7.  Altres… 
 
No podem deixar el mòdul amb una sola persona, no podem suplir la manca de mitjans que 
patim per fer la nostra feina amb males solucions i, encara menys, quan sabem que el dia 
que passi alguna cosa,cap dels comandaments ens defensarà.  
 
A qui correspongui: Abans d’amenaçar amb expedients a tort i a dret, facin el favor de posar 
els mitjans adients per poder fer les nostres tasques amb seguretat, aleshores estaran 
legitimats per examinar la correcció de les nostres actuacions fins l’últim detall. Fins 
aleshores, el que haurien de fer és valorar l’excel·lent capacitat del personal funcionari per 
resoldre les incidències diàries . 
                     
                   CCOO C.P. Lledoners,  continuarem informant-vos  
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