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GAMP DE BRIANS2: MÉS CACICADES PER PART DE LA DIRECCIÓ 
 
 

 
Els cacics que tenim per Direcció al nostre Centre han tornat a fer honor al seu títol. Amb 
motiu de l’últim concurs intern en què s’han deixat de cobrir vacants i places provisionals i 
han ofert el que els hi ha donat la gana, ens trobem davant de noves cacicades imposades 
als companys i companyes de Peculi i Gabinet. 
 
I qualifiquem de cacicades l’actitud de la nostra Direcció, perquè d’això es tracta: en lloc 
d’intentar arribar a acords que puguin satisfer totes les parts, l’únic que fan és comunicar 
les decisions que ja han pres, sense possibilitat de discussió. Es passen pel folre les 
possibles solucions pactades i negociades que puguin minimitzar el cost pels treballadors 
afectats i satisfer les necessitats de personal. No, en lloc d’això apliquen el “ordeno, mano i 
et calles”. 
 
Què ha passat aquests darrers dies? Per un costat, a les companyes de Peculi matí les 
estan obligant a desatendre el seu servei un dimecres al mes durant quatre hores de la 
seva jornada per anar a fer d’auxiliars administratives del Director docent a l’escola del 
Centre. Els altres intents d’obligar companyes a fer aquesta tasca no ha tingut èxit per part 
de la Direcció.  
 
En qualsevol cas, les companyes de Peculi no són auxiliars administratives, les companyes 
de Peculi no tenen per què anar a una escola pública, encara que estigui dintre del centre, 
a fer una tasca que no és la seva i, a més a més en dimecres, dia de trànsits i d’acumulació 
de feina, obligant a deixar el seu servei descobert.  
 
Ho estem lluitant i ho denunciarem. 
 
Per un altre costat, el passat 6 de maig el Gerent, seguint ordres del Director, va convocar 
les companyes de Peculi i Gabinet cap de setmana per comunicar-les-hi que des d’aquell 
moment,  poden ser assignades indistintament a qualsevol d’aquests departaments. 
Preguntat el Gerent sobre aquesta mesura, la resposta va ser que hi ha la intenció de 
suprimir les dues places de Gabinet. Evidentment, la formació se l’han de fer entre elles.  
 
També ho denunciarem. 
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No cal  portar ulleres per veure les intencions de totes aquestes mesures, tant les que 
estem veient com les que vindran: retallar places i assumir més càrrega de feina per part 
dels funcionaris.  
 
Tota aquesta actitud per part de la Direcció, així com les mesures que estan imposant, 
formen part dels cants de sirena que ja estem sentint fa temps des de la DG i que s’han 
expressat descarnadament  en les últimes comissions de seguiment, en el grup de treball 
pel “redimensionament de la RLT” i amb el que ja cal que ens anem preparant, amb 
l’obertura de Mas Enric...  
 
El nostre Centre és una peça més en la  que s’han de dur a terme els projectes que s’estan 
organitzant des de la DG, des de Funció Pública i des de la política de CiU de retallar al 
màxim en treballadors públics, en funcionaris, de reduir l’Administració i dirigir-la com una 
empresa privada. Això que ens estan imposant no són  mesures derivades de la crisi 
econòmica, no són mesures fruit de la manca de pressupost.   
 
Ens han retallat drets i salaris i ho continuen fent. Però ara ja entren a retallar treballadors i 
funcionaris a sac. 
 
Mentrestant, la Direcció del Centre, alumne aplicat i obedient, comença a aplicar mesures 
en aquest sentit.  
 
A les nostres mans estar aturar-ho. 
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