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      LLUITEM CONTRA ELS DESPROPÒSITS DEL 
GERENT! ! 

 
 

La renovada secció sindical de CCOO teníem avui la primera reunió amb la Direcció 

del centre. No s’ha pogut celebrar per causes alienes a la nostra voluntat- però no 

mancades de justificació- i sembla que la setmana vinent sí la podrem fer. 

 

Aquesta nota volíem que fos de resum del que havíem parlat amb la Direcció, però 

no ha pogut ser. El que sí us oferim, doncs, és el resum dels temes que pensàvem 

tractar i tractarem, la setmana vinent. Temes que són urgents tractar perquè el 

malestar de la plantilla requereix solucions d’urgència. 

 

1) El “concursillo” anual el varem impugnar perquè la RLT diu que hi ha a Brians2, 

92 places de GAMP i tan sols han ofert 90, que són els efectius reals que diu la 

Direcció que té. Amb els 2 companys que han marxat en comissió de serveis a 

Mas Enric es queda en 88 els efectius reals segons Gerència. S’està produint 

una sèrie de despropòsits produïts per la mala gestió de Gerència en 

l’adjudicació provisional de places, en els moviments del concursillo, en els 

departaments de Gabinet, Peculi cap de setmana, Comunicacions, etc.. que no 

podem qualificar sinó de vergonyosos i que no pensem permetre. Aquesta 

situació està produïda per la manca de criteris clars i transparents alhora de fer 

les coses. La nostra intenció en la reunió que tinguem amb la Direcció és intentar 

acordar d’una vegada per totes i per sempre uns criteris clars, transparents i 

igualitaris, que atenguin a totes les situacions que es poden produir, però que 

acabi d’una vegada per totes amb aquest desgavell que només provoca que 

malestar i desigualtat en les oportunitats entre la plantilla. 

 

2) El gerent ha prohibit les permutes a Brians2. Sabeu perquè? Nosaltres no. Però 

ja tenim un altre tema per resoldre. En qualsevol cas no deixa de ser un altre 

despropòsit que no va enlloc i mostra una vegada més el tarannà de “ordeno y 

mando” del Gerent. 

 

3) Els cursos OnLine, segons el Gerent, s’han de fer de la forma que ja sabeu, els 

GSI per la nit, els GAMV al migdia, etc... Un altre despropòsit que mostra un cop 

més el “modus operandi” del nostre Gerent: sempre facilitant la vida i les 

oportunitats als treballadors. Un tema més a combatre a la propera reunió. 
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4) Els GAMP veuen el seu dret a fer canvis limitat en funció del servei amb que 

vulguin canviar, però Gerència no es talla un pel per posar GAMV allà on convé 

fent de prestacions o posar GAMP a fer de GAMV als accessos quan convé. 

 

5) La compensació dels cursos del 2014 també està patint la bota del Gerent, siguin 

del CEFJE o sindicals. Sembla ser que el Gerent es passa pel folre les ordres i 

els acords a que arriben els seus superiors amb els sindicats sobre formació, tal 

com recull l’acord signat a la Subcomissió de Formació, el 10 de gener d’enguany 

i que continua vigent. També en parlarem. 

 

Què vol, Sr. Gerent? Vol tensar la corda fins a fer-la petar? No creu que una persona 

amb la seva responsabilitat necessita d’un tarannà que parteixi del diàleg entre les 

parts, de les propostes en positiu, de la solució negociada dels problemes, de la 

coexistència pacífica entre les parts? Aquest és el camí que pensem que demana el 

sentit comú. Qualsevol altre portarà a més problemes dels que ja tenim. Vostè 

mateix. 

 

Secció sindical de CCOO Brians2,     20 de març de 2014  

 
 
 
 

       
 


