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BRIANS 2: UN NADAL PER OBLIDAR 
 
 

La manca de personal que patim, de forma endèmica i des de fa anys, és un problema  que 
traspassa  les portes del centre i afecta tot el col·lectiu penitenciari. CCOO, ho ha denunciat 
repetidament i la solució, malauradament, no és ni fàcil ni ràpida i menys mentre continuem 
sotmesos a les polítiques neoliberals de l’actual govern de la Generalitat. I és en èpoques 
com les de Nadal quan aquesta situació es mostra descarnadament pels treballadors 
penitenciaris. 
 
Però  a aquest problema,  ja greu de per si,  li  hem de sumar que en el nostre centre la 
política de personal que practica la direcció es basa, no en una distribució racional, solidària i 
negociada dels pocs funcionaris que tenim per cobrir tots els serveis en unes dates com les 
de Nadal, sinó en una pèssima distribució condicionada pel nombre de funcionaris que 
entren de servei en el dia concret que es tracti i la mala organització del personal per part de 
la direcció del centre. 
 
Com volem que funcioni bé el centre quan ens trobem amb el següent: 
 
.- S’alteren cicles de treball de guàrdies d’interior per fer front a determinats serveis concrets, 
que podem entendre que són problemàtics, però també han d’entendre per part de la 
direcció que el funcionari té una vida privada i té dret a una planificació del seu temps 
personal. A tall  d’exemple: els GSI  veuen com se’ls hi deneguen nits  quan les demanen 
com a  CF o AP. La nit se la treuen a un altre funcionari que accedeix a canviar-la pel torn de 
matí. Així, es cobreixen els matins amb personal que hauria de treballar de nit i se li nega al 
que es vol treure la nit per quadrant. Això no pot ser. 
 
.-Tenim departaments, com peculi, en els quals els efectius són tan justos i imprescindibles 
que en cas d’incidència, a causa d’una mala organització,  obliga a fer maniobres per part de 
la direcció, maniobres que sempre van en perjudici dels funcionaris. Novament qui pateix les 
conseqüències és a qui li toca alterar la planificació de la seva vida. Novament a tall 
d’exemple: hem vist abans de Nadal com els companys i companyes eren amenaçats de 
enviar cartes als seus domicilis si es negaven a venir en horaris que no eren els seus. Però 
també hi ha altres departaments que veuen greument afectat el seu servei constantment per 
la mala organització: comunicacions, cap de setmana, tallers, GAMP fent de GAMV, GAMV 
fent de GAMP... 
 
 -No ens oblidem tampoc dels interins, que aquest Nadal han pagat cara la ineptitud 
organitzativa per part de la direcció del centre, fent de tapadors de forats allà on feia falta i 
sense poder planificar mínimament la seva vida personal. Són els principals damnificats. 
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Però si  a tot això li afegim que algun membre de la direcció ha signat permisos a 
determinats funcionaris per gaudir tot el període nadalenc, ja no estem parlant de mala 
organització, estem parlant d’amiguisme i de males pràctiques que haurien d’estar molt lluny 
de la conducta d’una direcció. 
 
Arribem a un punt en què dóna la sensació que tots i totes acabem alterant els nostres cicles 
de treballs i llocs assignats per fer front a aquestes males  praxis, per fer front a la ineptitud 
organitzativa generalitzada dels responsables de personal. 
 
I no oblidem que LES NECESSITATS ENDÈMIQUES DE PERSONAL NO JUSTIFIQUEN 
LES DENEGACIONS. Hi ha nombrosa jurisprudència sobre el tema que ho confirma i que 
permet lluitar-ho amb garanties. 
 
CCOO demanarem ja una reunió  per intentar fer veure a la direcció que o canvien les 
formes de fer pel que fa a la distribució dels pocs efectius amb què compta el centre, o això 
es tornarà insostenible. Des de CCOO alguna proposta en positiu ja els hi hem avançat.  En 
qualsevol cas si l’arbitrarietat, l’amiguisme i el descontrol organitzatiu continuen campant  
sense control, el conflicte està servit. 
 
 
Secció Sindical CCOO-Brians2 
 
 
Sant Esteve Sesrovires, gener de 2015 
 
 
 
 
 

http://www.ccoogenepresons.org/�
mailto:fsc@ccoo.cat�
mailto:cpbrians2@ccoo.cat�

