
Aquest que teniu a les mans és el primer número de la 
nova publicació periòdica de la secció sindical de Brians2. 
L’anomenem “publicació” perquè “revista” ens sembla 
massa pretensiós. 
El que no ens sembla pretensiós és l’objectiu amb que està 
pensat El Talp:  donar la informació als treballadors i tre-
balladores de la realitat quotidiana, dels problemes del 
centre des del punt de vista dels interessos dels treballdors, 
informar de notícies d’interés relacionades amb el nostre 
centre, divulgar les realitats d’altres centres, així com, qual-
sevol esdeveniment que pugui ser d’interés per vosaltres.

Informar també voldrà dir, de vegades, denunciar tot allò 
que considerem injust tant per part de la Direcció del cen-
tre com per part de la Direcció General.  També tindran 
cabuda  en aquestes pàgines   tots aquells problemes que de 
vegades es queden aïllats sense que ningú els conegui o els 
coneguin només els afectats. 

“Informar tambè vol dir denunciar tot allò 
que és injust pels treballadors/es”

No volem que el  El Talp sigui un “peñazo”, com de ve-
gades ho són els fulls d’informació que penjem els sin-
dicats. Volem que sigui una cosa més fresca, més àgil, 
que també pugui incloure informacions i continguts no 
necessàriament sindicals, amb material gràfic i, perquè 
no, si algú s’anima, amb una tira gràfica d’humor.

En aquest sentit, El Talp pretén ser una revista oberta a la 
col.laboració més enllà de les persones que la farem. Ara 
i des d’aquí, fem ja una crida a la col.laboració i si algú 
té ganes de donar un cop de mà, esporàdic o permanent, 
amb la publicació només ens ho ha de fer saber.

CCOO és un sindicat compromés amb els problemes de 
tots els treballadors i treballadores, penitenciaris o no: 
tots som companys, tots patim injustícies dels “de dalt”. 

Per tant, en El Talp reservarem espai per difondre tot ti-
pus d’informacions que ens vulgueu fer arribar relacio-
nades amb els problemes laborals o les informacions que 
considereu d’interés incloure.

“El Talp  informarà des d’on  estan els pro-
blemes: al pati, a l’oficina, al bunker... des de 
sota”

La periodicitat de El Talp dependrà de la rebuda que en 
feu com lectors. Les vostres opinions ens ajudaran a seguir 
una direcció o una altra. De fet, El Talp acaba de nèixer i 
necessita moltes atencions si vol tirar endavant. Trobareu 
El Talp per tot el centre i els afiliats el rebreu digitalment. 

El nom de El Talp ve perquè el treball que pensem endegar, 
tant des de la revista com des de la secció sindical, ens ha 
recordat la tasca d’aquest animal:  no pensem anar per les 
altures, sino construint per sota i anar on estan els proble-
mes: al pati, al bunker, a l’oficina… Treballant per sota i 
pels de sota, com els talps.
Esperem que us agradi i que us sigui útil. Nosaltres ho fem 
amb molta il.lusió i no menys esforç. Val la pena inten-
tar-ho.
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1)Com veus l’estat de les negociacions?
Estem en un moment complicat, l’Administració no 
ofereix res, ans al contrari, vol retallar més i més els 
drets dels treballadors, la seva actuació amb els tre-
balladors, es encara pitjor que la que esta tenint el 
govern amb els ciutadans.
Cada cop que seiem a la Mesa de negociació, sembla 
que no tinguem cap dret consolidat, com si a cada 
negociació tinguéssim que passar per una “revalida” 
i demostrar que les nostres condicions laborals acor-
dades tenen plena vigència .
  
2)Que diuen la resta de sindicats? Hem vist que s’ha 
fet una crida a la unitat sindical en la defensa del 
sector penitenciari. Que es pretén en aquesta crida?
Tots els sindicats coincidim en que no es pot acceptar 
l’acord que proposa l’Administració, és retornar als 
anys 90.
La unitat sindical és molt necessària, i  més quan a 
diferents assemblees, els treballadors la demanen. És 
indiscutible que la unió fa la força i que junts som im-
parables, això ho demostra tota la nostra història pe-
nitenciaria, en els moments més durs, ens hem pogut 
sortir gràcies a aquesta unitat. És evident que hem 
de deixar el treball electoralista i treballar plegats per 
tal de poder aturar les propostes que hi ha en aquest 
moment a la Mesa.  

3) Si la negociació no avança haurem de sortir al ca-
rrer. Està previst algun tipus de calendari de mobilit-
zacions?
Efectivament, s’haura de sortir al carrer, a la porta 
dels centres, al Parlament, en definitiva, allà on calgui 
per continuar defensant els nostres drets i condicions 
laborals.
 
4) Sembla que Funció Pública és qui marca el ritme 
i el marge en les negociacions sobre el nou Acord. 
Que penses que poden fer els sindicats, i en concret 
CCOO per trencar aquest impass? 

La nostra negociació està fiscalitzada, no tant sols per 
Funció Pública, també està a la Mesa el departament 
d’Economia. Ens observen molt, i estan pendents de 
tot el que es diu.
Amb l’excusa de la crisi, aquest Govern, està més per 
carregar-se lo públic, que per gestionar-ho bé. L’ob-
jectiu, possiblement deu ser la privatització de tot el 
que es pugui.
A ningú se’ns escapa que hi ha mala gestió de lo pú-
blic, molts cops de forma expressa per aconseguir fer 
veure a tothom que s’ha de privatitzar.
 
5) Veus la privatització dels seveis penitenciaris (in-
terior, tractament, etc.) com quelcom que pot ser 
possible en els propers anys?
No vull cridar al mal temps, però hi ha una dita castella-
na “Cuando las barbas de tu vecino veas recortar..........”
La veritat, em preocupa. A més, als poders els inte-
ressa tenir el control privat de les presons, com són 
llocs on hi poden acabar anant. El temps ens ho ha 
demostrat, hem tingut més d’un exconseller a dins. 
Els sindicats haurem d’estar alerta.
 
6)Com veus el model penitenciari?
Crec que s’ha de continuar apostant pel nostre model, fo-
namentat en la rehabilitació i reinserció de les persones.
Aquest model requereix inversió, tant de personal, 
com de mitjans. Si continuem amb el personal de re-
habilitació amb el 15% de jornada i retribucions re-
tallats, estem empitjorant la prestació del servei, la 
dedicació d’aquests professionals al tractament dels 
interns no pot ser mai la mateixa, si a més li afegim la 
manca de contractació quan hi ha baixes o vacants, no 
hi ha dubte que tot això repercuteix dins al sistema. 
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NEGOCIACIONS: “HAUREM DE SORTIR AL CARRER”

L’Albert Anton ha estat el Coordinador de l’Agrupació de presons de CCOO fins fa molt poc. 
Després d’una dilatada trajectòria de més de quinze anys defensant als treballadors en la ve-
sant de la Prevenció  Laboral, primer,  i com a Coordinador de l’Agrupacio, després, torna a 
vestir de blau a Mas Enric - El Catllar. Aquesta és la seva darrera entrevista com a Coordina-
cior  de la nostra Agrupació.



Itinerari 2008-2014

Uns 180 professionals de Serveis Penitenciaris es veuen 
afectats per una errada imputable al Departament de 
Justícia. 
El TSJC anul•la una prova (l’entrevista) no contempla-
da a les bases del concurs i ordena donar plaça al recu-
rrent donat que no s’ajusta a les bases del concurs.

Notes Jurídiques:
-Sentencia TSJC  701/2012
“Declara nulidad de la entrevista exigida en la convoca-
toria de proceso selectivo”
-Interlocutòria d’execució de sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu Núm 16 de Barcelona de 
13/11/2013.
 “Ordena a la administración ejecutar la sentencia (TSJC 
701/2012) reordenando la lista de clasificación e incar-
dinando al ejecutante en el puesto correspondiente”.
-Sentencies TS en casos homòlegs. ( STS 9317/2011) ( 
66/2012)
“Debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aproba-
dos actuantes de buena fe que no tienen por qué sufrir 
las consecuencias de irregularidades no imputables”.

Actuació de l’administració 

Es prenen decisions contradictòries: 
-Resolució 2013 del Departament: Reordenar la llista de 
resultats amb conseqüències per a tercers que perden 
plaça o són desplaçats. Posteriorment anunci de NO 
aplicació d’aquesta resolució.
-Resolució 2014 del Departament: Anul•la l’anterior re-
solució.
Ordena retrotreure a tots el participants (gairebé 300) 
fins el moment en que no s’havia finalitzat la segona 
fase del concurs - març 2009.

Afectats: Comandaments de servei Interior

La resolució 2014 deixa a tots els participants en el Con-
curs de Comandaments 2008 en mans de la decisió que  
ha d’adoptar la Junta de Mérits.

A dia d’avui, aquesta Junta no s’ha pogut formar per 
falta d’un membre de la part social. Restem a l’espera 
per emprendre mesures legals de tot tipus, ja que  la 
postura de la Direcció General apunta a que tots el im-
plicats, Comandaments Intermitjos amb plaça guanya-
da al 2008, desprès d’exercir durant més de 6 anys als 
seus llocs de treball, hauran de superar una nova prova.
No podem oblidar que qualsevol moviment produeix 
un seguit de moviments en cadena que desplaça forço-
sament  funcionaris, i en ocasions, es mouen  fins a 7 
funcionaris.
Alguns CUSI quedarien en expectatives de destí des-
prés de 20 o 25 anys de servei, ja que les seves places van 
ser ofertades als funcionaris de la JU26.

Hipotesis: esdeveniments

De tot l’exposa’t es preveu una batalla legal que ens por-
taria a una confrontació sense precedents amb l’admi-
nistració, per la quantitat de interessos entre els afectats 
que anirien des de reclamacions per responsabilitats 
patrimonials fins a contenciosos per la pèrdua de nivell, 
desplaçament del lloc de treball ....etc que perllongarien 
en el temps el desenllaç. Mentrestant uns 180 coman-
daments de servei interior es veuen abocats a la pitjors 
de les inseguretats dins d´una situació jurídica inestable 
que perjudica el desenvolupament de les seves tasques i 
amb repercussions professionals, familiars i personals.

Javier - CUSI MR12

RESUM DEL CONCURS DE COMANDAMENTS 2008: CRONOLOGIA D’UN 
DESPROPÒSIT

Us oferim un resum d’un dels despropòsits més punyents dels darrers anys per part de l’Adminis-
tració pel que fa a un concurs de comandaments.

El passat 25 de febrer, l’assemblea d’afiliats de 
CCOO de Brians 2 va votar la nova executiva de la 
secció sindical. Aquesta està composada per:
 Sergi (GAMP-OIT tarda), Secretari General;
 Javier (CUSI MR-12 tarda), Secretari d’Acció Sin-
dical; 
Jaume (GAMP-Àrea de Serveis tarda), Secretari 
d’Organització; 
Francesc (GAMP- Subministres tarda), Vocal;
Lorena(GSI G-7), Vocal;
Natàlia (GAMP-Comunicacions cap de setmana), 
Vocal;
Carlos (GSI G-7), Vocal.
Xavi (monitor laborals-matí), Vocal

L’executiva de la secció sindical entrant no només 
és nova perquè hi ha  noms nous. La renovació dels 
noms va lligada a una renovació en el treball que 
pretenem endegar. Després que l’antiga executiva 
ha sentat els fonaments de l’estructura de CCOO 
a Brians2 en un tasca de quasi set anys, ens toca 
conservar als que entrem aquesta estructura, però 
pensem dotar a la nostra tasca d’un nou impuls i 
d’una nova orientació.

El nostre treball es basarà en la presència continua 
del delegat en el centre.  Anirem pels mòduls en 
visites periòdiques, per conèixer de primera mà els 
problemes que tingueu.

Com ja esteu veient, El Talp volem que sigui un 
referent pels trebelladores i treballadores del cen-
tre on trobeu informacions d’interés del centre i de 
forra del centre. 

De cara a la Direcció de Brians 2, a CCOO estem 
molt preocupats per la manera en que porten i diri-
geixen el centre i les seves relacions amb els treba-
lladors. Això ha de canviar. No pensem permetre 
conductes arbitràries, ni amiguismes, ni menys-
preus cap a la plantilla. Tampoc pensem permetre 
que es saltin a la torera totes aquelles normatives, 
acords, instruccions, lleis… que s’han de cumplir. 

De la mateixa, devant d’una conducta responsable 
i col.laboradora per part de la Direcció enfocada 
a la solució dels problemes del centre i dels seus 
treballadors, en la mesura que els hi toca, trobarà 
en nosaltres el mateix: col.laboració.

Pensem que el delegat sindical ha de fer la  seva 
tasca al centre majoritàriament. Les hores sindi-
cals s’han de gastar dintre del centre, parlant amb 
els treballadors, solucionant problemes dintre del 
centre. Tot i que de vegades és inevitable(reunions, 
manifestacions,etc.), gastar les hores sindicals 
fora del centre ha de ser l’excepció. Això és el que 
creiem i així pensem fer-ho

També som del parer que la informació als treba-
lldors i treballadores per part dels delegats és fo-
namental: un treballador desinformat és un treba-
llador desarmat. Per tant, els fulls sindicals, tant 
els que fem la secció sindical com els que vinguin 
de fora, seran una constant als plafons. Les assem-
blees són l’espai de debat i propostes entre els tre-
balldors. Si voleu que proposem coses a la Direcció 
ens ho heu de fer saber, de la mateixa manera que 
hem de saber què penseu sobre els problemes que 
ens toca negociar. L’assemblea és un bon espai per 
desenvolupar aquests temes.

I evidentment, ens equivocarem i, a vegades, no 
podrem arribar a tot el que voldrem. En qualsevol 
cas intenterem que el que us agradi del nostre tre-
ball sumi més del que resti.
Ens veiem pel centre!
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