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ELECCIONS 27-S: LA DIRECCIÓ DEL CENTRE I LA DG 

INCORREN EN UNA GREU IRRESPONSABILITAT 
 
 
Ens hem reunit amb la Direcció del centre amb un punt únic: eleccions. La situació és la 
següent: la circular 1/2015 de la DG, on es pretén regular el servei i l’organització del 
personal dels CP’s catalans en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, no 
permet que es compensi a cap treballador si opta pel vot per correu més enllà del que 
marca la normativa i contempla que les direccions del centre deneguin tot el que faci falta 
(CF, AP i vacances) per cobrir el servei dels treballadors que vulguin exercir el seu dret al 
vot de forma presencial. Ens informen que actualment hi ha quasi 30 companys amb 
aquell dia demanat i aproximadament uns 20 d’ells tenen vacances. 
 
La nostra direcció, seguint al peu de la lletra la circular, traurà una nota per tal que, qui 
vulgui, comuniqui a l’oficina de personal abans del dia 20 les seves intencions pel que fa 
al vot (si votar presencialment, si per correu, en quina franja horària voldria anar a votar, si 
dintre de la jornada, si fora, etc) per organitzar el servei i veure a quanta gent s’ha de 
denegar el que hagin demanat, començant per CF i AP i acabant amb les vacances. 
 
Preguntat el Director si per evitar un vot massiu presencial per part dels companys de cap 
de setmana que pugui provocar complicacions en el servei, es podria compensar amb 
3,5h (sumades a les 4 a què tot treballador té dret) a qui vulgui votar per correu, ens diu 
que no ho pot fer i que ell ha de complir el que diu la circular (a les eleccions municipals 
passades la circular de la DG tampoc ho permetia, el Director de la Model va compensar 
als treballadors que van votar per correu i no va passar res). CCOO proposem que es 
compensi als companys als quals se’ls hi pugui denegar el dia 27 i també es neguen.  Es 
denegarà el dia a tothom que calgui i s’ha acabat. Al cap i a la fi, en el rerefons de la 
circular es troba la manca de personal que pateixen els CP’s catalans i, un cop més, volen 
que siguem nosaltres qui paguem els costos de la manca de plantilla que els nostres 
actuals governants  provoquen. 
 
El dia 27 es poden produir moltes situacions al nostre centre algunes de les quals podrien 
ser: que la  gent de cap de setmana no informi prèviament - no hi ha cap obligació de fer-
ho- a l’oficina de personal i esperi al 27 per decidir  què farà; que la gent digui a l’oficina 
de personal que farà una cosa i després s’ho repensi i en faci una altra; que la gent a la 
qual li deneguin el dia o les vacances no pugui venir perquè es troba “lluny” fa dies o es 
trobi malament sobtadament i tampoc pugui venir; que la gent de cap de setmana arribi al 
centre i comenci a comunicar al cap de serveis que vol anar a votar i provoqui que el llibre 
de serveis no serveixi per a res; que els GSI sortints s’hagin de quedar perquè no hi hagi 
funcionaris suficients per cobrir les primeres hores del matí (als quals hauran de 
compensar, òbviament!)... 
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És molt fàcil que aquestes situacions abans esmentades es puguin donar. A quin  
treballador o treballadora de Brians2 li queden ganes de col·laborar amb una 
Administració que porta anys retallant drets, salaris, condicions de treball, formació, 
personal, etc. o amb una Direcció del centre que es plega als designis de la DG, obeeix 
cegament i es limita a disculpar-se dient: “això ve de la DG, jo no puc fer res”. Però, en 
canvi, quan si que pot prendre decisions és per unificar departaments de cap de setmana, 
o no compensar la formació que s’ha acordat compensar, o no oferir totes les places en 
els concursos interns, etc i etc... 
 
Per agreujar-ho  més aquesta circular només està feta per collar encara més als 
treballadors penitenciaris sense cap motiu doncs, en paraules del Director del centre, 
l’Administració és conscient que suposarà un cost econòmic superior aplicar-la que 
compensar als treballadors que volguessin exercir el vot per correu. L’única explicació a 
no voler compensar i denegar a qui tingui dies és fer-nos tragar, fer-nos abaixar el cap 
encara que els hi suposi perdre diners, que tinguem clar qui mana. Quina altra hi pot 
haver? 
 
Però el nostre Director no vol seguir l’exemple del seu company de la Model en les 
eleccions passades i actuar amb sentit comú, actuar responsablement  assegurant la 
presència efectiva de funcionaris el dia de les eleccions per cobrir el servei. En lloc d’això 
prefereix jugar-s’ho al tot o res...i ja veurem que passa. 
 
Ell mateix. Ens ha assegurat públicament que assumeix la responsabilitat de l’aplicació de 
la circular, passi el que passi. El de menys és assegurar el servei, que els funcionaris 
puguin treballar en condicions de seguretat i que els interns tinguin assegurades les seves 
necessitats... 
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