
 
 

 
 
 

 
 
 
Sr. Enric Colet Petit 
Secretari General Departament de Justicia. 
Departament de Justícia 
 

Amb  aquest escrit el sindicats CCOO, UGT i CATAC, volem posar en 

coneixement al Sr. Pere Soler, director general de Serveis Penitenciaris i  Enric 

Colet, secretari general de Serveis Penitenciaris, el següent:  

- El director del centre penitenciari Puig de les Bases, el Sr. Josep Font, 

utilitza les càmeres del centre com a control laboral, acció totalment 

prohibida com reflexa la circular 2/2010, d’1 de juny, d’adaptació als 

centres penitenciaris i equipaments d’execució penal del protocol 

de videovigilància del Departament de Justícia, aprovat per la 

instrucció 1/2009, de 9 de març, a l’apartat III Finalitat dels sistemes de 

videovigilància. 

- L’afirmació realitzada en el punt anterior queda demostrada en: 

 l’aconteixament que es produir divendres dia 3 d’octubre de 2014, 

quan el Subdirector de Tractament el Sr. Paco Lisa, avisa a 3 

educadores del centre que el director, el Sr. Josep Font, fent un 

rastreig de gravacions observa que aquestes varen tenir una 

conversa de 17 minuts, a una zona de pas (B1), suggerint evitar 

aquestes situacions.  

 la detecció per part dels treballadors que aquestes càmeres 

s’utilitzen per controlar l’horari de descans d’aquests, convertint-

se en un assetjament continu en el que compromet a caps de 

servei a que realitzin informes negatius dels treballadors del 

centre. Utilitza les càmeres com a control d’horari fent un ús 

inadequat d’aquestes com indica la circular. 

 

- El Sr. Josep Font no permet al personal del centre poder registrar les 

seves peticions/instàncies/documentació (ex: compactació d’horaris, 

petició de vacances, dies personals…) acte que té com objectiu vetllar i 

garantir que aquestes demandes s’han realitzat, al·legant que no és 

necessari donat que són tràmits interns, negant així la possibilitat 

d’aquest acte garantista. 

 



 

És per aquest punts exposats que els sindicats sotasignants demanen: 

 

- Que es realitzin les actuacions necessàries per part de vostès, per  a 

posar límits als abusos que està realitzant el Sr. Josep Font, vers els 

treballadors públics d’aquest Centre.  

- Que s’activin les accions corresponents per valorar/avaluar si el Sr. 

Josep Font està realitzant una bona direcció d’aquest Centre. 
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PUNTS D’INTERÈS: 

 

- Comentar que tot això va començar a l’estiu quan a la gent se li negaven 

les vacances per haver-hi gent de baixa i tenir un justificant de la petició 

feta.  


