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“El CIRE ha servit i serveix per jubilar amb destins daurats a dinosaures de la 
DG, exdirectors de CP’s i altres vividors que han trepat des de l’administració 

catalana en general, omplint-se la boca i la butxaca amb el discurs hipòcrita de 
la reinserció que ningú, ells els primers, es creu.”  

    LA PEDRADA www.lledonersforever.cat 

  L’ ALTERNATIVA

THE KOOKS són una banda britànica de rock indie originària 
de Brighton i integrada per Luke Pritchard (veu i guitarra), Hugh 
Harris (guitarra), Alexis Nunez (bateria) i Peter Denton (baix) que 
deu el seu nom al títol d’una cançò de David Bowie. 

Els membres originals del grup estudiaven a l’Institut de Música 
Moderna de Brighton quan l’any 2002, mentre compraven roba 
en una botiga van tenir la idea de crear una banda i van adquirir 
disfresses i uns barrets per tal de dur-ho a ter-
me i, com tractant-se d’una broma, van decidir 
anar a la recerca d’un concert però tot i la seva 
empenta l’absència d’una maqueta els ho va im-
pedir. Així que finalment van gravar una demo 
que enviaven als gerents de locals en la recerca 
de concerts on acostumaven a incloure una ver-
sió de la cançò ‘Reptilia’ de The Strokes.  I va ser 
en aquest moment quan, tot i no tenir-ho mas-
sa clar per no sentir-se preparats, ja que només 
feia quatre mesos que estaven junts, van signar 
un contracte amb ‘Virgin Records’ doncs van 
adonar-se que era una molt bona oportunitat 
que no podien deixar escapar. Però tot i fitxar 
per una gran discogràfica es resistien a gravar 
un disc immediatament, ja que preferien cen-
trar-se en les seves actuacions en directe. De fet, embarcar-se en la 
seva primera gira en viu en lloc de gravar un àlbum inicialment va 
ajudar a desenvolupar el seu estil i so.

Com a resultat d’això van entrar a l’estudi amb centenars de cançons 
i una gran varietat de gèneres que van desembocar en el seu àl-
bum debut anomenat Inside In / Inside Out (2006). Un disc que va 

atreure l’atenció dels mitjans especialitzats col•locant-los entre els 
grups destacats del moment, i que també els va atorgar premis com 
el de Millor Artista als ‘MTV Europe Awards’ i que incloïa cançons 
destacades com ‘She Moves In Her Own Way’ i ‘Sofa Song’.

L’any 2008, després de divisions a la banda per la marxa d’un dels 
seus components originals, van llançar el seu segon àlbum, Konk, 
que porta el nom de l’estudi on va ser gravat durant un total de set 

setmanes però que no va ser acollit gens bé per la 
crítica, ja que era el reflex del moment caòtic que 
vivia la banda. Després d’aquest disc vindria Junk 
Of The Heart, publicat l’any 2011.

I finalment aquest passat setembre van llançar el 
seu quart àlbum, Listen, que totes les cançons que 
conté van ser concebudes pel seu líder i cantant 
en un viatge als EEUU que li va servir per abs-
treure’s  i concentrar-se per a escriure les millors 
cançons possibles. En realitat no es tracta d’una 
evolució sinó d’un canvi de rumb total, doncs el 
seu primer senzill ‘Down’ és una cançó que no té 
res de pop fàcil i digerible, ja que més aviat sona a 
soul i funk i amb un joc de veus bastant treballat.

En definitiva, ens trobem davant d’una banda jove amb un so que 
és una combinació de les grans bandes dels anys 60 i el post-punk 
revival, i amb unes cançons d’allò més enganxoses.

Xavi - OIT

EL CIRE NO REINSEREIX, 
ES FORRA EXPLOTANT ELS INTERNS (1) 



 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

OWEN JONES. Ed. Capitan Swing, 2011

Al 2011, el jove escriptor i activista anglès 
Owen Jones sacsejà el pensament polític 
de l’esquerra britànica amb 
aquest llibre, editat en cas-
tellà per Capitán Swing. La 
seva intenció era ‘urgir a 
pensar sobre la clase a un 
público masivo. La otra in-
tención era promover ideas 
de izquierdas en un mo-
mento en que la izquierda 
está muy debilitada’. Per a 
Jones, la desindustrialització 
i els atacs als sindicats del 
thatxerisme i la continuïtat 
neoliberal del neolaborisme 
blairista van generar una nova subclasse 
condemnada no sols a la precarietat labo-

ral, sinó també a una major dependència 
d’uns ajuts socials en regressió. A sobre, la 
ideologia conservadora dominant s’ha de-
dicat a la caricaturització agressiva de les 

pautes culturals d’aquesta 
subclasse. La millor demos-
tració són els realitys i les 
sèries de televisió. El mateix 
passa a casa nostra, on creix 
el menyspreu als ‘txaves’, les 
‘txonis’ i les ‘poligoneres’, 
gent a la que es culpabilitza 
de la seva pobresa. Ha coin-
cidit el final de la lectura 
d’aquest llibre, que combina 
el rigor en les dades amb un 
estil periodístic divulgatiu, 
amb les eleccions locals a 

Gran Bretanya, que han confirmat l’eclosió 
d’una extrema dreta amb forta presència 

als barris humils. Owen Jones ens propo-
sa noves formes de recuperació política de 
l’orgull dels treballadors lligades a la cla-
retat en els programes polítics en els seus 
aspectes socials i econòmics, entre ells els 
fiscals. Sols se m’acut ara dues propostes: 
d’una banda, promoure la lectura i el debat 
sobre el llibre; de l’altra, buscar un Owen 
Jones espanyol. En aquest sentit, un bon 
primer pas ha estat el llibre de Marina Su-
birats ‘Barcelona, de la necessitat a la lli-
bertat’, un excel.lent estudi sobre les classes 
socials ara i aquí.

Xavier Navarro
Secretari de Comunicació FSC-CCOO

CHAVS: La demonización de la clase obrera 

A CCOO estem farts del CIRE.  L’e pisodi 
de veure com la cafeteria del centre, tant la 
d’interior com la d’ exterior són substituï-
des per màquines i pels interns ens indig-
na. Malauradament, no és la primera ve-
gada que ens irrita veure aquest muntatge 
empresarial públic de gestió privada que, 
suposadament, actua per reinserir, però  
veritablement només fa que omplir les 
butxaques dels seus directius mitjançant  
l’explotació de manera tercermundista 
(o primermundista, que ja és sinònim) als 
interns dels CP’s catalans. També, ens in-
digna observar com col•laboren amb l’Ad-
ministració en les retallades que patim els 
funcionaris de les presons catalanes.

El CIRE es mereix un treball d’investiga-
ció per denunciar i donar a conèixer als  
ciutadans de Catalunya d’aquest muntatge 
que va començar a principis dels anys 80, 
amparat per l’administració de la Gene-
ralitat i que ha servit i serveix per jubilar 
amb destins daurats a dinosaures de la DG, 
exdirectors de CP’s i altres vividors que 
han trepat des de l’administració catalana 
en general, omplint-se la boca i la butxa-
ca amb el discurs hipòcrita de la reinserció 
que ningú, ells els primers, es creu.  

Mentre endeguem aquest treball d’investi-
gació, fem quatre pinzellades sobre com ac-
tua aquesta gent que senyoreja, mana i or-
dena per tots els departaments de Brians2 
amb el vist i plau de la nostra Direcció, la 

qual calla, acata i obeeix quan reben les or-
dres  d’aquesta gent.

Per una banda, algú ens pot explicar on està 
la “reinserció de les persones privades de 
llibertat” substituint a les companyes que 
teníem per màquines de vending? On està  
l’interès altruista per la reinserció del CIRE 
aquí?  En reinserir o en amortitzar el preu 
de les màquines fins que puguin treure be-
neficis dels succedanis d’entrepans, menjar 
plastificat i cafès de màquina aigualits que 
pretenen que consumim? Si volem, és clar. 
Aprofitem i des d’aquí cridem, un cop més, 
al boicot a les màquines del CIRE.

D’altra banda, un altre aspecte interessant 
és el circuit del moviment dels diners que 
es produeix amb els interns. Ens recorda el 
període històric de les colònies industrials 
catalanes de principis del segle passat. En 
aquestes, l’empresari donava treball, et 
llogava el pis, posava l’escola pels teus fills, 
et dotava d’economats per fer la compra de 
tot el que feia falta. El salari que cobraves el 
gastaves, en bona mesura, en els recursos 
que el burgès et proporcionava -així s’ano-
menaven els propietaris de fàbriques i em-
preses en aquella època. Ara els propietaris 
ho són, de burgesos, però ja no se’ls ano-
mena així... És a dir, el que cobraves torna-
va en part al burgès. Aquell moviment de 
diners a les colònies industrials es repeteix 
amb els salaris dels interns, els economats, 
les màquines de cafè, tabac, etc., del CIRE.  
L’intern guanya un salari - normalment 
miserable - part del qual se’l gasta en l’as-
signació de peculi en productes de l’econo-
mat, cafès, begudes de màquina... El negoci 
és rodó. El CIRE paga uns salaris que, en 
part, els hi retornen, ja que aquest contro-
la la producció, els salaris, les botigues, les 
màquines de vending. El CIRE fa el paper 
del burgès paternalista que s’ocupa que no 
falti de res als interns.

Algú amb un mínim de respecte per la rea-
litat i els fets pot afirmar que els tallers pro-
ductius del CIRE serveixen per reinserir i 
formar en l’àmbit sociolaboral als interns 
per la seva futura vida en llibertat? L’interès 
del CIRE és treure el màxim de producció 
possible amb el mínim cost i temps possi-
ble, cosa que observem cada dia a tots els 
tallers dels CP’s. El discurs amable de la 
reinserció i la formació es queda només 
a la pàgina del Gencat on parla del CIRE. 
No es pot ser altruista i pensar en “el futur 
sociolaboral dels interns” i alhora buscar el 
màxim benefici explotant-los tot el possi-
ble.  És una contradicció en els termes, per 
suposat, però sobretot és d’una hipocresia 
fastigosa.
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EL CIRE NO REINSEREIX, ES FORRA EXPLOTANT 
ELS INTERNS (1)

Hola a tots i totes, companys, companyes, 
“...un orgull per a la vostra espècie...” com 
deia Woody Allen a Scoop mentre feia jocs 
de mans. Em presento una mica, sóc el 
Rafa, educador social a Brians 2 i començo 
aquesta secció que parla de cinema, la meva 
passió que em va portar a viure 6 anys al 
Midwest (Iowa) només per comprovar si 
existia aquell món dibuixat en tardes in-
terminables, programes de sessió doble a 
cinemes amb olor a desinfectant i parelles 
que desplegaven la seva passió a les buta-
ques del final de la sala, aliens als drames i 
vicissituds dels protagonistes.
Organitzem-nos, començo amb una sèrie 
de pel•lícules petites, potser poc conegudes 
per alguns, amb un sentit molt personal i 
intransferible per al que subscriu, d’aque-
lles que veig en moments grisos i que em 
fan retrobar amb personatges i situacions 
que em van emocionar, que em van portar 
a altres mons confortables i càlids.

My cousin Vinny (Mi primo Vinny) és 
una pel.lícula del 1992, dirigida per Jona-

than Lynn, que no té altres títols que hagin 
despertat el meu interès, però que filma 
amb ofici i precisió una comèdia fàcil per 
passar una bona estona i riure. La trama 
és senzilla, dos universita-
ris decideixen fer un ‘road 
trip’ cap al sud dels USA i 
són detinguts per error a 
Alabama (Ala-fucking-bama 
que diuen per allà) i acusats 
d’assassinat. L’amenaça de 
la cadira elèctrica i la seva 
manca de recursos econò-
mics fan que Bill Gambini 
(Ralph Macchio, el de Kara-
te Kid) truqui al seu cosí de 
Brooklyn, Vincent Gambini 
(Joe Pesci), Vinny per a la 
família, un paio que treba-
lla de mecànic al taller del pare de la seva 
eterna novia Lisa (Marisa Tomei) i que s’ha 
tret la carrera de dret en una escola noctur-
na però que no ha trepitjat mai un tribu-
nal, però és un Gambini i és de Brooklyn, 
“enough said” (amb això està tot dit). 

El resultat és una comèdia de judici amb 
escenes hilarants i diàlegs enginyosos plens 
de dobles sentits, on queden reflectides, 
amablement, les particularitats d’una so-

cietat tancada i provin-
ciana com és el sud dels 
USA. Recomano la ver-
sió original, encara que 
no sapigueu anglès, la 
diferència d’accents és 
evident i exagerada si 
més no.

Impagable i encisado-
ra Marisa Tomei que va 
guanyar amb aquest film 
l’Oscar de 1992 a la mi-
llor actriu secundària, i 
Joe Pesci que per una ve-

gada abandona l’estereotip de mafiós ofus-
cat i violent. Parella “inversemblant” però 
que funciona a la perfecció.

Rafa Wolfman

CINE DE FILS: Mi primo Vinny

secciosindical: cpbrians2@ccoo.cat
web: http://agrupacio-presons.ccoo.cat

w.facebook.com/ccoo.presons
twitter: @ccoocpbrians2



1) Sonia, ens pots fer un resum de qui-
na és la situació creada arrel del traspàs 
de la concessió del Centre en mans del 
CIRE?

- Amb motiu del traspàs 15 treballadores 
d’aquest Centre hauríem de ser subrogades 
per la nova concessionària CIRE, subjecte a 
l’acord establert entre UTE Brians 2 (Arcasa/
Clece) i la Generalitat. Però segons respon el 
CIRE, la seva normativa de contractació no 
contempla cap obligació de subrogació. Raó 
per la qual totes les treballadores restem en 
un “buit legal”, donat que no som acomia-
dades per la nostra empresa ni absorbides 
pel CIRE.  

2) Quines són les conseqüències imme-
diates d’aquesta decisió i com us afecta al 
col.lectiu de treballadors?

-En aquest moment no tenim carta d’aco-
miadament d’UTE Brians 2, donat que en-
tenen que la nova empresa té obligació de 
contractar-nos, i per altra banda CIRE es 
nega. Per tant, el resultat d’aquest desacord 
és la impossibilitat de poder arreglar els pa-
pers per rebre la prestació social (atur) ni 
cobrar la indemnització corresponent als 
7 anys i mig de relació laboral. Així que la 

nostra situació és completament precària: 
sense feina i sense suport econòmic.

3) Quines accions heu endegat o teniu   
previstes en tot aquest procés i quin su-
port esteu rebent?

-Vam anar al Tribunal Laboral amb UTE 
Brians 2 per intentar arribar a un acord pel 
que fa a la carta/certificat d’acomiadament. 
El resultat de l’acord és el compromís d’UTE 
Brians 2 de proporcionar-nos una carta 
d’acomiadament. Pel que fa a la indemnitza-
ció, la reclamarem judicialment. Vam con-
vocar una vaga del 20 al 25 d’octubre de les 8 
a les 12 hrs. del matí. Hem contractat els ser-
veis d’un advocat laboralista per tal de recla-
mar judicialment com a col•lectiu totes les 
irregularitats sofertes per nosaltres i les nos-
tres famílies. També ens assessora CCOO, 
que en tot moment han estat presents en 
tots els passos donats. Per altra banda, tam-
bé hem rebut el suport de funcionaris, es-
tant amb nosaltres en tot el període de vaga.

4) Quina ha estat la posició de la Direc-
ció del Centre en tot aquest procés?

- Tenim constància que la Direcció del Cen-
tre únicament es va interessar per a conèixer 
l’estat dels esdeveniments, mai per a col•la-
borar, posicionar-se o intervenir en cap ac-
ció que estigués al seu abast. No han tingut 
un paper actiu, senzillament esperar a rebre 
resultats.

5) Per finalitzar, ens pots comentar com 
queda la vostra situació actual?

-La nostra situació és completament pre-

cària. Restem quinze persones (15 famílies) 
sense feina, sense prestació social i sense in-
demnització.
• Sense feina: UTE Brians 2 no ens vol re-
col•locar ni el CIRE ens vol subrogar.
• Sense prestació: en contra de l’acord arri-
bat al Tribunal Laboral, UTE Brians 2 ens 
ha proporcionat un certificat d’empresa irre-
gular i il•legal de manera conscient i deli-
berada.
• Sense indemnització: desacord entre UTE 
Brians 2 i CIRE. Cap de les dues empreses es 
vol fer càrrec.

Resumint: Acomiadades i sense diners per a 
les nostres famílies i amb incertesa de quan 
es resoldrà aquesta injusta situació, com 
sempre, pagada, soferta i patida pel treba-
llador.

Moltíssimes gràcies pel teu temps, Sonia.

Salutacions i endavant.
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CAFETERIA BRIANS 2: RELAT D’UNA INJUSTÍCIA
Per a conèixer l’opinió de les treballadores de cafeteria afectades pel traspàs del servei al CIRE hem entrevis-
tat a la Sonia, que durant més de 7 anys ha estat treballant al nostre Centre.

 L’ENTREVISTA L’ ACTUALITAT

AUGMENT DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL: 
Catalunya capdavantera a Europa en pobresa infantil

Arran de la crisi econòmica i financera 
hi ha famílies que es troben cada vega-
da més abocades a situacions de preca-
rietat, consegüentment,  a Catalunya 1 
de cada 4 infants viu sota el llindar de la 
pobresa, en risc d’exclusió i desprotecció.

Un infant pobre en el nostre país no té 
cobertes les seves necessitats bàsiques, ja 
sigui perquè els seus pares no poden pro-
porcionar-los aliments de qualitat o per-
què la situació de la família impedeix que 
hi hagi un adult a casa per a fer-se càrrec 
de la cura dels més petits. Viuen en famí-
lies on els ingressos no permeten arribar a 
fi de mes i en un ambient carregat de ten-
sió, la qual cosa els hi pot originar proble-
mes psicològics, de salut i fracàs escolar.
Cal desctacar, que segons les últimes xi-
fres de l’EPA (Enquesta de Població Ac-
tiva), a Catalunya hi ha unes 225.000 
famílies en les quals tots els seus mem-
bres en edat de treballar es troben a 
l’atur. Darrere d’aquestes xifres hi ha mi-
lers de nens i nenes, que representen un 
56% més que la mitjana de la UE, cosa 
que situa a Catalunya a la cua d’Europa.

A Catalunya,  existeixen entitats d’ini-
ciativa social que treballen en favor del 
benestar de la infància  i les famílies més 
vulnerables. La seva finalitat no és cap al-
tra que la d’avançar i progessar en els drets 
de la infància i l’adolescència, tant a nivell 
personal, com social i polític mitjançant 
actuacions que garanteixin la seva qualitat 

de vida, especialment la dels més vulnera-
bles. Aquests drets han de ser respectats 
per sobre de qualsevol situació econòmica 
per la qual travessi el país, ja que no es po-
den posar en joc els drets fonamentals i les 
necessitats bàsiques dels infants. Per tant, 
aquestes accions socials estan convençu-
des que per millorar en el benestar dels 
nens cal impulsar un nou model econò-
mic, el qual garanteixi la sostenibilitat de 
les polítiques socials d’aquest col•lectiu.

Mentre aquestes iniciatives socials inten-
ten aportar solucions per tal de prevenir, 
combatre la pobresa infantil i millorar en la 
transversalitat de les polítiques d’infància i 
en l’atenció integral a les famílies, observem 
com Oxfam Intermón ha publicat un infor-
me sobre la desigualtat. En aquest informe 
ens alerta que la crisi econòmica, des del 
2008, ha duplicat el nombre de multimillo-
naris arreu del món, els quals obtenen més 
de mig milió d’euros en tant sols un minut.

Les xifres de l’estudi reflecteixen com les 
diferències entre rics i pobres estan aug-
mentant considerablement i la desigualtat 
econòmica ha arribat a nivells extrems. L’or-
ganització considera que aquesta situació 
obstaculitza als països per finançar els ser-
veis públics, i en canvi, afavoreix les pràcti-
ques corruptes. Per exemple, a Espanya les 
20 persones més riques tenen tant com el 
30 % dels més pobres, la qual cosa equival 
a 14 milions de persones.  A Catalunya, el 
fundador de Mango, Isac Andic, té un ca-

pital de 3.800 milions, fet que el posiciona 
al número 1 dels més rics del nostre país i al 
número 221 del món, segons un estudi de 
la revista ‘Forbes’. En aquesta revista tam-
bé es destaca que, des de principi d’aquest 
any, hi ha 1226 milmilionaris, 16 més que 
l’anterior informe realitzat l’any 2012.

”...a Catalunya 1 de cada 4 
infants viu sota el llindar de la 

pobresa...”

Així doncs, vivim en una gran desigualtat 
social on les persones no tenen els matei-
xos drets, reconeixement públic o opor-
tunitats a la vida. Per aquesta raó, i per 
tractar de solventar  la pobresa, el dia 17 
d’octubre, es celebra arreu del món el Dia 
Internacional de la Lluita contra la Po-
bresa, on diferents entitats i associacions 
consideren que el sistema fiscal actual i les 
polítiques d’austeritat són els màxims res-
ponsables de l’augment de les desigualtats. 
Es demanen accions més justes i equitati-
ves, més transparents i amb més participa-
ció ciutadana per tal de posar en pràctica 
polítiques que tinguin com a eix principal 
la lluita contra la pobresa i finalitzar amb 
la creixent desigualtat del món i la insos-
tenible naturalesa de la present corrupció.
  

  Olga - Comunicacions C/S



 LLUITEM!  LLUITEM!

El 20 de novembre del 1964, uns 300 
enllaços sindicals i treballadors i tre-
balladores de diferents sectors de la 
producció, acollits per mossèn Vi-
dal als locals parroquials de l’església 
de Sant Medir, al barri de Sants, van 
constituir la Comissió Obrera Cen-
tral de Barcelona. Posteriorment, es va 
aprovar una plataforma reivindicati-
va on es reclamaven millores salarials, 
la llibertat sindical i el dret de vaga. 

Després de diversos cops repressius, 
les comissions obreres es van reorga-
nitzar i van crear la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya. Era la prime-
ra vegada que un sindicat a Catalunya 
incorporava el terme nacional a les se-
ves sigles. Amb aquesta decisió es volia 
posar de manifest que la lluita nacional 
i la lluita social havien d’anar juntes. 

El moviment social encarnat per les Co-
missions Obreres va tenir un paper pro-
tagonista en la lluita contra el franquis-
me i per la recuperació de les llibertats 
democràtiques al nostre país, i molts del 
seus dirigents van anar a la presó. Val a 
dir que si bé el dictador va morir al llit, 
la dictadura va morir al carrer. I a assolir 
aquest objectiu van contribuir-hi de ma-
nera destacada les Comissions Obreres. 

Ja en democràcia, CCOO ha continuat 
defensant els interessos laborals i so-
cials. La seva participació en negocia-
cions i mobilitzacions per millorar les 
condicions de vida i de treball, en la 
reivindicació de l’ocupació de qualitat 
i amb drets, i en la defensa dels ser-
veis públics així ho posen de manifest. 

Ara fa cinc dècades d’aquell esdeve-
niment clau en la història del movi-
ment obrer català, i per aquesta raó 
us convidem a participar en els ac-
tes de celebració que tindran el tret 
de sortida el proper 20 de novembre.

Per a més informació us podeu adreçar 
a: www.ccoo.cat

50è aniversari de 
CCOO de Catalunya 
(1964-2014) Fins ara, les presons es mantenien grà-

cies a veterans equips de mantenidors la-
borals, els quals resolien eficientment els 
problemes tècnics i estructurals d’aquelles 
instal•lacions que ho requerien pel seu ús 
constant i atrotinador. 

Actualment, des del Departament de Jus-
tícia s’ha optat per adjudicar els serveis de 
manteniment a empreses privades, la qual 
cosa demostra la seva ineptitud per tal 
d’oferir i gestionar als ciutadans uns serveis 
públics dignes i de qualitat.

El contracte del Servei Multitècnic pre-
tén que les empreses privades absorbeixin 
tot el manteniment de les instal•lacions 
dels Serveis Penitenciaris per un total de 
4.224.899,50€, on s’inclou el personal i 
material per realitzar les tasques de man-
teniment. Mentrestant, l’administació no 
inverteix en reparacions que superin la 
franquícia i les empreses privades no po-
den oferir un bon servei en el manteniment 
general, perquè no hi ha marge per invertir 
en recanvis i costoses reparacions. 

Aquesta realitat provoca una conflictiva du-
plicitat en els equips de manteniment que 
treballen  diàriament en les instal•lacions i 
en les estructures dels centres penitencia-
ris, ja que tenim equips de mantenidors 
públic i equips de mantenidors privat, els 
quals no poden realitzar bé la seva feina per 
mancances de material i recanvis.  Aques-
ta nefasta gestió política està provocant un 
desgavell que afecta a la salut i a la segu-
retat dels treballadors del Departament de 
Justícia.

Des de CCOO laborals denunciem la des-
valorització i desaprofitament d’experimen-
tats equips que se senten trepitjats i menys-
preats  per una Administració, la qual els 
vol liquidar per jubilació o per desmotiva-
ció. També, reiterem que les polítiques de 
privatització dels serveis públics són més 
cares  econòmicament i socialment i en 
molts casos les empreses externes no com-
pleixen tan bé els objectius com les planti-
lles públiques ben gestionades. 

Des de CCOO recolzem als equips de 
mantenidors laborals, especialistes expe-
rimentats que coneixen cada racó i cada 
instal•lació dels centres. Són personal de 
confiança que resolen les incidències amb 
garantia i seguretat com han fet fins ara. Si 
invertim en una bona gestió pública tots hi 
guanyem.
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ELS MANTENIDORS LABORALS VERSUS 
ELS MANTENIDORS PRIVATS 

Els òrgans col.legiats, dels que la Comissió Dis-
ciplinària és  un, tenen regits el seu funciona-
ment en els articles 20-26 del capítol III del citat 
Reglament. Si fem especial noció a l’article 23 
hi trobem:

Convocatòries de les sessions
1. La convocatòria de la sessió amb l’ordre del 
dia corresponent, s’haurà de notificar als mem-
bres de l’òrgan col•legiat corresponent, amb una 
antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat 
en cas d’urgència apreciada pel/per la presiden-
t/a, la qual s’haurà de fer constar en la convo-
catòria.
2. La documentació necessària per a la delibe-
ració i l’adopció d’acords que no pugui acom-
panyar la convocatòria haurà d’estar a disposi-
ció dels components de l’òrgan col•legiat des de 
la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi 
motius justificats que ho impedeixin. En aquest 
cas, es farà constar en l’acta aquesta circumstàn-
cia, amb expressió dels motius que hagin impe-
dit posar a disposició dels membres de l’òrgan 
aquesta documentació.
3. Malgrat no haver-se complert els requisits 
de la convocatòria de l’òrgan, aquest quedarà 
vàlidament constituït quan s’hagin reunit tots 
els seus membres i ho acordin per unanimitat.
4. Només podran ser tractats els assumptes que 
figurin en l’ordre del dia, llevat que en sigui de-
clarada la urgència per acord de la majoria ab-
soluta.

Des de CCOO reivindiquem que la nostra 
Direcció incompleix sistemàticament els pro-
cediments establerts en l’article 23 i 24 ja que, 
malgrat que en el Reglament s’estable ix  la 
participació de la plantilla a la Comissió Disci-
plinària, observem la nul•litat d’aquesta inter-
venció.

La Direcció li atorga unes funcions totalment 
rebaixades, perquè qui confirma, quantifica i 
acorda la sanció és la mateixa Direcció des del 
seu despatx. Consegüentment, alguns membres 
de la Comissió Disciplinària ho signen al dia se-
güent de l’e levació  de la falta arran d’una ses-
sió extraordinària o d’una reunió “urgent”.

Els membres de la Direcció es basen en la capa-
citat de quorum que tenen en aquest òrgan, però 
observem que en el procés falta transparència i 
la participació dels representants electes esco-
llits per la plantilla. Per tant, entenem que hau-
rien de realitzar-se les convocatòries i les noti-
ficacions a tots els membres, tal com estableix 
la llei, és a dir, respectant els terminis d’horaris 
i aportant tota la documentació a les persones 
que formen part de la Comissió.

L’article 23.3 estableix que en el supòsit que no 
es compleixin els requisits de la convocatòria, 
l ’òrgan quedarà vàlidament constituït quan 
s’hagin reunit tots els seus membres i ho acor-
din per unanimitat. 

Cal dir que aquestes informacions són de fàcil 
comprovació al SIPC, en les quals es dóna relle-
vància a unes comissions disciplinàries virtuals, 
que posteriorment passen per reals sobre el pa-
per i que estan totalment exemptes de la forma-
lització del conducte legal tan sols unes hores 
després de cada incident. Considerem que això 
és un premi  pel dany causat  que molts interns 
reben i no mereixen.

Així doncs, la nostra Direcció es reafirma, cons-
tantment, en la reinterpretació de les normes i 
de les lleis, cosa que implica l’ocultació d’inci-
dents en la nostra feina. 

Malauradament, les raons d’aquesta conducta 
viciada i mala gestió d’aquest òrgan per part 
de  la nostra Direcció, les trobem en quedar bé 
amb la DG, en fer que les estadístiques agradin 
als superiors jeràrquics de la DG encara que 
aquestes s’allunyin de la realitat i s’amaguin els 
problemes reals sota la catifa dels números ma-
nipulats. Ara bé, als patis la realitat és una altra 
i molt diferent.
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“LA SEVA” COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA
El funcionament de la Comissió Disciplinària de Brians2 està lluny de satisfer al-
guns dels requisits que marca el Reglament d’Organització. La nostra Direcció és la 
responsable i els funcionaris patim les conseqüències. Per això, pensem que aquesta 
no és la nostra Comissió, la qual vam votar, sinó la “seva”.

Som inconformistes i estem indignats! Ja fa 
un temps que en el C.P. Lledoners un grup 
de treballadors rumiava la manera de mos-
trar el seu malestar per les decisions que es 
prenien i volíem fer-ho al marge dels sin-
dicats, que ja fan la seva feina. Vam decidir 
llavors començar a plasmar en paper, mit-
jançant dibuixos, algunes d’aquestes deci-
sions esperpèntiques. A poc a poc la resta 
dels funcionaris es va anar afegint donant 
idees i fent-nos arribar comentaris.  

Tenim una web i fem loto catalana per Na-
dal, però volíem anar més enllà...

És per això que ara us presentem un calen-
dari solidari que recull els millors dibuixos 
de l’any per votació popular. L’aportació és 
voluntària i el que es reculli es donarà al 
servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Gràcies a tots per endavant!

Recordeu que si voleu adquirir el calendari 
ho podeu fer mitjançant la nostra pàgina 
web (www.lledonersforever.cat) o sinó po-
sant-vos en contacte amb algun dels dele-
gats de CCOO de Brians 2.

Toni – C.P. Lledoners

LA PEDRADA, TOT L’A N Y...


