
Si  alguna cosa  caracteritza la secció sindical de CCOO de 
Brians2 són les ganes que tenim d’acabar amb el malestar 
que s’ha instaurat entre la plantilla per culpa de les deci-
sions que es prenen  per part de la Direcció del centre.
 Aquestes decisions no paren de tocar els nassos i d’em-
prenyar  innecessariament al conjunt dels treballadors/res 
del centre.

Fem-ne un repàs: 

- El concurs intern 2014 que ha estat un desastre des del 
punt de vista de la transparència, de la legalitat i del fer les 
coses ben fetes. 
- La formació al centre es troba amb tot d’impediments per 
part de la Gerència que xoquen frontalment amb les ins-
truccions de la DG i amb els acords sindicals sobre el tema. 
- Els comandaments intermitjos estan farts de veure com la 
seva professionalitat és menyspreada per la Direcció com 
menyspreades són les seves propostes de millorar el servei.

“El concurs horari 2014, un desastre...”

I ara entrem en les perspectives de futur: 

- La marxa de 21 funcionaris a Puig de les Basses i l’incer-
tessa del cobriment de les seves places, així com les places 
que ja històricament estan descobertes en aquest centre, 
més l’augment constant d’interns, les actituds autoritàries 
des de la Direcció, les retallades a que estem sotmesos fa 
anys... 

S’està creant un caldo de cultiu de cara als propers me-
sos-especialment en període de vacances-que farà-si no es 
posen solucions urgents-augmentar el malestar de la plan-
tilla més del que ja és evident. I ja veurem que passa...

“la formació denegada o amb requisits in-
compatibles amb la feina... ”

Fan falta solucions.  CCOO estem proposant a la Direc-
ció del centre solucions per pal•liar aquestes mancances 
i acabar amb les males praxis, les arbitrarietats, els auto-
ritarismes,  i a la DG pressionant per cobrir les places que 
ens falten i que ens faltaran i fer complir les normatives 
que moltes vegades s’incompleixen. A CCOO estem llui-
tant-com ja sabeu- des de la negociació per acabar amb tot 
el que no ens agrada i que es pot millorar. Però necessitem 
del vostre suport, de les vostres opinions, de la vostre aju-
da…

Només des de la lluita diària es podran solucionar les co-
ses. A CCOO creiem que aquest és el camí.
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EL TALP
LLUITAR: AQUEST ÉS EL BON CAMÍ, EL DE CCOO!

Publicació de la secció sindical de CCOO-Brians2                           número 1. Abril 2014El personal laboral del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya està format per un variat 
col•lectiu de professionals - auxiliars i administra-
tius, mantenidors, cuiners, xofers, bedells, neteja-
dors,  professors de F.O (d’esport, artístics, d’ofici), 
sanitaris, educadors socials, …- els quals es regeixen 
pel Conveni Únic dels treballadors, com també es re-
gulen a partir dels acords que es suscribeixen entre 
els representants dels treballadors i l’Administració, 
mitjançant el Comitè Territorial i el Comitè Inter-
centres.

 Tenim  diferents condicions laborals respecte als 
companys funcionaris i en molts aspectes patim 
condicions de treball més precàries. En aquests mo-
ments estem treballant per mantenir els drets que 
amb tant de temps i esforç vàrem aconseguir per 
justícia laboral i ara, aprofitant l’espoli de la crisi, els 
tecnòcrates de l’Administració volen injustament 
sostreure’ns-els.  Lluitem per aconseguir les ma-
teixes condicions laborals que els nostres companys 
funcionaris: igualtat en la percepció del PRP,  jor-
nades completes pels qui ho sol•licitin- no l’ actual 

precarietat de jornades parcials - , condicions de tre-
ball dignes i amb seguretat, com la funcionarització 
dels treballadors  laborals pels col•lectius que ho de-
cideixin (tal com ho hem aconseguit pels educadors 
socials i els sanitaris…) 
Per tal de conèixer els teus drets com a treballador 
laboral pots recorre als delegats sindicals del teu cen-
tre. Els delegats de CCOO al C.P. Brians2  t’infor-
marem i defensarem  els teus drets com a personal 
laboral. 

Ara amb el blog Resistència Laboral  trobareu les lleis, 
decrets, acords i ressolucions que ens vinculen… i 
d’altres informacions que us poden interessar. 

Posa’t en contacte amb nosaltres, t’ajudarem:
Xavi, Delegat C.P. Brians2  CCOO (Tractament)
Helena, Delegada C.P. Brians2 CCOO (Serveis)
 

Xavi (CCOO Brians2 laborals) 

http://resistencialaboral.wordpress.com/ 

EL PERSONAL LABORAL: UN COL.LECTIU EN LLUITA PELS SEUS 
DRETS

LA PEDRADA:
A partir d’ara contarem amb la col.laboració d’un 
company del CP Lledoners que ens oferirà una il.lus-
tració per El Talp on riurem amb els seus dibuixos 
i els seus textos, fotent canya a qui faci falta. No us 
perdeu la seva web: www.lledonersforever.cat.  No té 
desperdici…!! Absolutament recomanable!!

web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat
w.facebook.com/ccoo.presons

twitter: @ccoocpbrians2



Vam exposar públicament la situació d’ensorrament del sis-
tema penitenciari català i la irresponsable i nefasta gestió del 
Govern, del Departament de Justícia i de la nostra vergonyosa 
Direcció General.

Vam exposar devant dels representants parlamentaris dels di-
ferents partits polítics, i a tothom:
• Que els nostres gestors estan enfonsant el sistema peniten-
ciari
• Que cal que es cobreixin les baixes, excedències i jubilacions,  
que aturin les amortitzacions de llocs de treball i que els 500 
companys cessats són imprescindibles i han de tornar.
• Que no permetrem que segueixin les pèssimes condicions 
laborals i retributives dels treballadors i treballadores peni-
tenciàries. Prou retallades econòmiques, materials i de drets 
laborals. 

Denunciem que hi ha un 70% d’interins en l’àrea de Rehabi-
litació que s’han vist afectats per la mesura de reducció d’un 
15% de salari i jornada. En alguns centres arriben al 100% 
de la plantilla.
No poden seguir ignorant el dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, que demana que finalitzi la mesura, ni 
les directives europees que no permeten cap discriminació 
en funció del vincle que uneix al treballador amb l’admi-
nistració. Quins interns han de deixar d’atendre? Què vo-
len que deixin de fer? El nostre departament no és capaç de 
respondre.
Sol·licitem la fi de la reducció de jornada i salari, per in-
eficaç i injusta, i que es convoquin oposicions el més aviat 
possible.

Exigim que s’impulsi la professionalització i la carrera ad-
ministrativa dels treballadors. El Departament de Justícia 
incompleix el dret a les 40 hores anuals de Formació que 
disposa qualsevol treballador de la Generalitat.

Exigim que acabi la vergonyosa reinterpretació de la nor-
mativa que regula les llicències i permisos. 

Instem al govern a que garanteixi les pagues extraordinàries 
del 2014 i fixi els mecanismes per garantir la recuperació del 
poder adquisitiu.

Denunciem que s’han destinat quantitats immenses de di-
ners a empreses privades per a la construcció i planificació 
dels nous centres, a costa de retallar la inversió en recursos 
humans i materials.

“Totes les mancances i deficiències són impu-
tables exclusivament a l’Administració... ”

Respecte el centre de Puig de les Basses ens trobem amb: 
carències en el lliurament de l’obra, retard de més de 2 anys 
en la obertura, absència de pla de mobilitat per als treballa-
dors afectats, el nomenament del director qüestionat, l’in-
compliment en la dotació de personal que havia determinat 
la pròpia Administració, i dels concursos que van realitzar, 
UNA VERGONYA!

A finals de 2013 van publicar el Pla Director d’Equipaments 
Penitenciaris 2013-2020. Incorpora una previsió de tanca-
ment d’uns centres i d’obertura d’uns altres, però amb els 
antecedents immediats, les restriccions pressupostàries 
actuals i la situació d’incertesa política futura, ens temem 
que el personal penitenciari es vegi abocat a una mobilitat 
forçosa de conseqüències imprevisibles. No confiem en cap 
dels nostres gestor, només saben manipular i retallar.
Que ens responguin: Qui ha estat el responsable del malba-
ratament de tants recursos públics? Perquè ningú se n’ha fet 
càrreg i ha pagat el preu corresponent?

Estem farts d’un Departament que trasllada les seves irres-
ponsabilitats als seus treballadors, tractant-los de privile-
giats quan són els únics que estan complint amb les seves 
obligacions. Un altre exemple d’irresponsabilitat és la ver-
gonyosa gestió del concurs de comandaments de règim in-
terior, que aboca a la incertesa professional a més de 200 
professionals que han actuat en tot moment de bona fe.

Els treballadors i treballadores penitenciaris treballem res-
ponsablement per tirar endavant la nostra feina. Però, per 
poder treballar respectant els preceptes constitucionals és 
necessària la dotació adequada de personal, de mitjans ma-
terials i econòmics. Cal que l’Administració ens mostri el 
respecte que ens mereixem i així poder treballar amb dig-
nitat. (...)

CCOO TAMBÉ REIVINDIQUEM AL PARLAMENT
El passat dia 20 de març, l’Agrupació de personal penitenciari de CCOO va comparèixer davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans al Parlament de Catalunya. Us en fem arribar un extracte.

EL GOVERN DE LES RETALLADES POSA EN PERILL LA 
SEGURETAT DELS CENTRES

Segons les dades del Departament de Justícia facilitades a la seva pàgina web, s’incrementen les agressions 
entre interns i les autolesions als centres penitenciaris de Catalunya. La política de les retallades afecta greu-
ment a la seguretat dels centres, de la població penitenciària i dels seus treballadors.


