
VISITA CONSELLER I DIRECTOR GENERAL A 
BRIANS 2 

 
 
 
 
Avui, 25 de juliol, les seccions sindicals de CCOO, UGT i CSIF del CP Brians 2 
hem entregat al Conseller de Justícia el document que us adjuntem. 
 
Els sindicats hem volgut mostrar el rebuig a les polítiques de retallades de 
personal que tant aquesta Administració com l’anterior estan aplicant al nostre 
col·lectiu, entre altres mancances i problemes que patim i de les que portem 
molt de temps intentant solucionar.  
 
Des de les seccions sindicals hem decidit denunciar els problemes que encara 
seguim patint dia a dia amb cartells, notes i pancartes. Haguéssim volgut 
acomiadar al Conseller amb una concentració de funcionaris a la porta del 
centre, però les dates en les que estem, agreujades per la manca de personal, 
no ho han fet possible. 
 
Hem de dir, però, que hi ha la possibilitat d’haver obert una porta a tenir una 
reunió -tot i no haver compromís ferm- amb la DG sobre la manca de personal, 
tema sobre el qual s’havien negat fins ara, tant a les reunions del Grup de 
Treball d’Institucions Penitenciaries com a les Comissions de Seguiment. 
 
També hem de dir que per part de la nostra Direcció hi ha hagut un intent per 
tal d’evitar que entreguéssim l’escrit al Conseller, intentant eludir la nostra 
presència quan baixaven cap a l’olivera. Evidentment no ho han aconseguit... 
 
Som ferms partidaris de negociar per solucionar els problemes, però també ho 
som de fer ús de la mobilització quan la intransigència de l’Administració no ens 
deixa més sortida. Com avui hem fet. 
 
 
 
 
 
Sant Esteve Sesrovires, 25 de juliol de 2016 
 

 

 

 

 

                                
 

 

 



Sr. Conseller: 
 
La manca de personal i de mitjans als nostres centres ens pot portar a situacions no 
desitjades. Estem arribant a un punt que cada cop és més difícil assegurar la integritat i la 
custòdia dels interns. 
 
No demanem personal per poder fer més dies de festa o per anar més relaxats a la nostra 
feina. Demanem més personal per poder fer bé la nostra feina, per assegurar la integritat dels 
interns i la nostra. 
 
No volem res més que es cobreixin les plantilles dels centres en base a les RLT’s vigents, ni 
més ni menys, que es cobreixin les baixes laborals, que es cobreixin els companys que han  
marxat en comissions de serveis, demanem que es cobreixin les places que s’han amortitzat 
en aquests últims anys. I acabem d’una vegada amb els interinatges i les substitucions i 
endeguem oferta pública d’ocupació com correspon a la realitat del nostre col·lectiu. 
 
A tall d’exemple els protocols d’intervenció estan aplicats en base a un torn de treball 
convencional d’una jornada diürna, quan haurien d’estar aplicats en base a un torn de treball 
amb la assignació de personal mínima, com seria un torn nocturn. 
 
Però també ens preocupen els interns. Volem denunciar que el CIRE no respecta les 
mínimes condicions de seguretat i prevenció de riscos laborals amb els interns.  Avui li 
ensenyaran tot molt bonic, net, arreglat, etc, però no és així com són els tallers del centre, ni 
la bugaderia, ni la cuina en el dia a dia. 
 
Sabem d’interns que són contractats per quatre hores i en treballen 8, sabem de preus de 
productes dels economats que són més cars que al carrer. Preguntada l’anterior directora del 
CIRE pels representants sindicals sobre quin era el comerç de referència del centre per 
establir els preus, no va saber contestar. 
 
Ens sentim abandonats, deixats, tant per les Direccions dels centres com per la Direcció 
General. Cada vegada hi ha més incidents als centres : Mas Enric, ahir a Quatre Camins 3 
funcionaris intoxicats evacuats d’urgència per salvar-li la vida a un intern que va incendiar la 
seva cel·la, Lledoners,... i sembla que no passi res. Funcionaris ferits, interns ferits... Fem 
memòria: segons dades de l’Administració fins el 31 de maig, 53 agressions a funcionaris, de 
les quals 16 van acabar amb baixa laboral. 
 
Demanem formalment una reunió extraordinària per tractar el mal endèmic que està 
afectant i maltractant el nostre col·lectiu, com és la manca de personal, que per altre 
banda se’ns veta al Grup de Treball de l’àmbit penitenciari i a les comissions de 
seguiment. 
 
Si us plau, posin solució abans que haguem de lamentar desgràcies pitjors de les que ja 
estan tenint lloc en alguns centres o que els treballadors esgotin la seva paciència i les seves 
forces i diguin prou. 
 
 
 

                                
 


