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FEU-VOS UN FAVOR: DIEU NO! 

 
 

En la reunió que hem tingut CCOO i la resta dels sindicats representatius 
amb la Direcció del centre el dimecres 16 de juliol hem tractat, com tema 
principal, la situació de la plantilla del centre amb les pèrdues dels 
companys i companyes que estan marxant de la JU26 cap a Puig de les 
Basses. 
 
La cosa està així: fins el mes d’0ctubre marxaran a Puig de les Basses 21 
funcionaris/àries, dels quals la Direcció General no està cobrint cap plaça ni 
hi ha intenció de fer-ho. Hi ha la possibilitat que tres reforços d’estiu GO que 
estan a gestió penitenciària puguin quedar-se com interins. 
 
La DG ha contractat 11 GAMV amb data de finalització de contracte a 30 de 
setembre per cobrir, lògicament, el període d’estiu. Després al carrer. 
 
CCOO hem proposat a la Direcció del centre i a la resta de sindicats la 
possibilitat de fer un escrit conjunt per sumar forces, pressionar i demanar a 
la DG que cobreixin la marxa dels companys de la JU26.  La proposta no ha 
reeixit, malauradament. 
 
Doncs així estan les coses, companys i companyes. Portem anys de 
degotall en la pèrdua de funcionaris al nostre centre i ara ens trobem amb 
una patacada de la que ja veurem com ens en sortirem després de l’estiu. 
Perquè durant l’estiu encara pot ser que quedi atenuada la situació a causa 
de la contractació de reforços, però quan arribi el 30 de setembre i marxin 
tots aquests més la resta de la JU26, a l’octubre ens trobarem de cop i volta 
amb 21 funcionaris menys dels que ja falten històricament al centre. 
 
 
Tenim varis problemes: per un costat la direcció del centre demana personal 
a la DG i aquesta no en porta i per un altre, mentrestant, la direcció del 
centre ha de lidiar amb la plantilla que té per cobrir els serveis. Això és una 
realitat, però també hi ha una altra realitat, la dels 500 interins que estan al 
carrer quan podrien treballar perfectament perquè fa falta personal als CP’s 
catalans. 
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No hi ha diners per contractar ens diuen. Nosaltres diem: si que hi ha diners 
però estan mal distribuïts, o és que no hi havia diners l’any passat quan va 
prosperar una proposta parlamentària aprovada per CiU i ERC per 
subvencionar amb fons públics escoles privades d’elit? No hi ha diners per 
contractar interins i si hi ha diners per pagar dietes escandaloses d’alts 
càrrecs? Són dos exemples dels molts que trobaríem. Deixem-ho aquí. 
 
Però el centre segueix amb el mateix problema: no tenim plantilla suficient i 
hem de tirar de la que tenim per cobrir els serveis, ens diu la Direcció. La 
resposta de CCOO és: ens sap molt de greu tot això però aquesta situació 
no l’han creat els treballadors i en canvi té molta responsabilitat 
l’Administració. I la Direcció del centre és la representant de l’Administració i 
defensora dels seus interessos.  Per tant, si la Direcció del centre ens ho 
demana, CCOO diem NO als serveis extra, diem NO a les hores extres i 
animem a tota la plantilla a dir NO quan ens demanin “un favor”.  
 
Feu-vos un favor i dieu NO i que espavili la DG si es troba que a Brians2 no 
es cobreixen els serveis. Potser s’ho repensen pel que fa a la contractació 
d’interins i a dotar al centre de la plantilla que necessitem i que ens estan 
prenent des de fa anys. 
 
CCOO-Brians2 
 
Sant Esteve Sesrovires 16 de juliol de 2014 
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