
             
 

        

           
 

JA N’HI HA PROU!! 

 
Després de la “reunió” on la Direcció va convocar als coordinadors 
de guàrdia per fer-los partícips de la caòtica situació actual 
d'efectius a la plantilla del centre (de la quan en són ells els màxims 
responsables), després d’assenyalar públicament els “culpables” de 
les possibles denegacions de permisos, tots ells emparats per una 
llei, essent d'especial “protagonisme” els companys/es amb baixes 
mèdiques,  i de assegurar que les vacances quedaven exemptes de 
denegacions... ara, fent una volta més de femella,  TAMBÉ ENS 
LES VOLEN DENEGAR. 
 
Els companys de la guàrdia 6, el passat dia 14 de juliol van rebre un 
mail de la Oficina de Recursos Humans on els hi comunicaven que 
els qui tinguessin demanades VACANCES el cicle del 22 al 24 de 
juliol, sobradament merescudes i els quals van presentar les 
sol·licituds amb el temps i forma establerta segons exigències de la 
Direcció abans del 30 d’abril, tenen les VACANCES “difícilment 
favorables” a causa de l’acumulació d’incidències.  
 

A més a més, amb una falta d’ètica espectacular, la Direcció 
especifica PER ESCRIT individualment aquestes incidències 
(incidències que, per altra banda, no haurien d’afectar al gaudiment 
de permisos ni vacances al no ser imputables al 25% de 
simultaneïtat) posant el focus de la situació en les diferents i 
particulars circumstàncies que cada un dels companys 
“assenyalats” puguin tenir, defugint la seva responsabilitat en 
aquesta situació i buscant, un cop més, l'enfrontament entre la 
plantilla. 
 

Per si no en tenien prou els companys de la Guàrdia 6, la Direcció, 
en un acte de coacció inconcebible, els hi demana que ells 
mateixos decideixin “ de manera consensuada” a qui es denega les 
VACANCES. 
 

 



             
 

Tanmateix, se'ls informa que la denegació o acceptació no es 
comunicarà fins un dia o dos abans del gaudiment (tenint en compte 
els torns de lliurança de cinc dies del GSI, probablement es 
comunicarà quan els companys/es estiguin gaudint ja de les seves 
vacances en família).  
 

Aquesta és una demostració més del saber fer de la NOSTRA 
DIRECCIÓ, de la qual som coneixedors que a la Direcció General 
van fent gala de la seva “eficient gestió del personal” i considerant la 
plantilla suficient per cobrir el servei. 
Més que mai creiem que la plantilla ha d’estar unida. Ja són 12 els 
dies denegats en un breu període de temps, aquesta vegada ha 
estat la G -6, però és un problema que ens afecta i ens afectarà a 
tots.  
 

JA N’HI HA PROU D’AQUESTA COMÈDIA! 
JA N'HI HA PROU de defugir la RESPONSABILITAT que tenen! 
JA N’HI HA PROU de culpar de “falta de professionalitat” als 
companys i companyes del centre! 
JA N'HI HA PROU de buscar l'enfrontament entre companys! 
JA N’HI HA PROU de la “gestió eficient de la plantilla”! 
JA N’HI HA PROU de denegar permisos i vacances! 
JA N’HI HA PROU d’obligar a fer canvis de serveis! 
JA N’HI HA PROU d’explotar i sobrecarregar de treball a la 
plantilla! 
JA N’HI HA PROU de jugar amb la seguretat dels funcionaris i 
funcionaries! 
JA N’HI HA PROU de perdre funcionaris cada vegada que 
s’obre un Centre Penitenciari nou! 
JA N’HI HA PROU de no cobrir les vacants que deixen els 
funcionaris quan guanyen places  que s’ofereixen l’ ATRI! 
 
 
 

 


