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Brians 2: CAOS ALS NÚMEROS!! 

 

La imatge del dijous 1 de juny no l’oblidarem: companys de l’oficina de personal sortint a les 

14,30 al rellotge de fitxar sol·licitant al personal d’interior, que esperava per fitxar i marxar,  si 

es podien quedar a fer servei aquella mateixa tarda, doncs  no hi havia prou personal per 

fer el llibre! Com ens hem de veure! Si repassem les dades de personal a data 5 de juny 

trobarem l’explicació de la situació abans esmentada, que recordava a quan s’anava a les 

places dels pobles a contractar bracers per una jornada de feina... 

 

Realitzant un desglossament ens trobem en aquesta situació:  

- GSI fins el dia 31 de maig dels 25 GSI del CP Homes que s’esperaven, tan sols 

apareixen 16, els 9 restants no s’incorporen per diverses comissions de servei.  A més a 

més, marxen 6 GSI que estaven realitzant substitucions.  I per rematar la mancança de GSI, 

ens trobem amb la incertesa, confusió, desconcert... de la resta d’incorporacions dels 

companys de la Model (en total eren 60), ja que a data d’avui el caos i el tripijoc augmenta. 

Tot és una incògnita de les seves condicions per incorporar-se (comissions de serveis, 

segones activitats...) i sobre tot, quan arribaran?  

-GAMV: Han marxat 5 GAMV en comissió de servei i han cessat 21 interins GAMV. I 

de la Model hi ha un total de 13 vacants pendents de la seva incorporació. 

-GAMP: s’esperen 10 de la Model. Només ho han fet 2, amb l’agreujant que han 

marxat 6 en comissió de serveis dels que havia al centre. A l’acte públic d’interins passat tot 

el que es va assignar a Brians 2 va ser 7 GAMP. 

-GO: Quan arribin els de la Model seran 6 més dels que són ara, entre interins i de 

carrera. 

-CUSI: N’hi ha 49. Quan vinguin tots els de la Model haurà 54, però sembla ser que 

algun marxarà del centre. 

-CAF: 3, ens quedem igual. 

A partir d’aquests fets cadascú pot extreure  diverses conclusions i les traiem CCOO-

brians2 són que tenim menys funcionaris al centre dels que teníem abans de  
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l’últim concurs de trasllats, quan teòricament, arribaven al centre 83 funcionaris de la 

Model  (60 GSI, 10 GAMP i 13 GAMV). A tot això, cal sumar-hi el cessament d’un fotimer de 

companys interins sense tenir als companys de la Model al centre, però ai!, els companys de 

la Model no arriben! I ara què fem? No tenim interins ni companys de la Model i l’estiu està a 

tocar amb totes les vacances planificades pels companys que ja estem al centre fa temps.  

 

D’altra banda, els incidents i agressions als mòduls van en un augment clarament preocupant 

i desconegut al nostre centre fins ara. Recordem i no oblidem que estem arribant al topall 

màxim d’interns que permet el centre! Una relació explosiva: en el moment que menys 

efectius hi ha al centre és quan més interns hi ha ingressats. 

I quina solució hi ha a tot aquest desgavell? Creiem que haurien d’entrar tants funcionaris, 

interins o reforços com els que s’esperaven de la Model i sol·licitar tants efectius com calgui 

per cobrir els companys de la Model que han d’entrar, però que no han entrat ni se sap quan 

vindran, això si acaben entrant tots els que ho han de fer és clar...És el que la DG hauria de  

començar a fer, és a dir, reconduir la seriosa i severa situació que han ocasionat ells amb el 

tancament de la Model. Abans del tancament de la Model la plantilla del centre era 

insuficient. Després del tancament és alarmant!  

I si no arriben prou companys de fora, alliberar alguns dels que tenim al centre, tancant els 

tallers i el poliesportiu. Què és prioritari, la seguretat o la producció del CIRE? 

Des de CCOO Brians 2, volem confiar en que la Direcció del centre està efectuant el màxim 

d’ esforços per demanar el personal que falta. No deixen de ser víctimes per la part que els hi 

toca, a l’ igual que ho som els treballadors de tots els CP’s catalans. Ara ho patim pel nefast i 

precipitat tancament de la Model i anys enrere per l’aplicació  d’una política de retallades en 

personal, drets i condicions per part dels responsables polítics. 

No per això ens quedarem igual si les solucions que es plantegen des de la Direcció del 

centre passen per on han passat els últims estius: que la paguem els de baix. No seria  just. 

La Direcció del centre trobarà tota la col·laboració de CCOO-brians2  per donar un cop de 

mà i així resoldre aquesta situació sempre i quan sigui parlada i negociada.  
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