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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL  CENTRE EL 19/05/2015 

 
 
Aquesta reunió ha estat la primera en la història de Brians2 en què tots els sindicats hem portat el 
mateix ordre del dia, prèviament discutit. Els punts que vàrem demanar per parlar amb la Direcció 
del Centre estaven signats per totes les forces sindicals. En aquest sentit CCOO-Brians2 no 
escatimarem esforços en mantenir la unitat sindical. Els temps que venen, que prometen ser durs, 
necessitaran de la unió de totes les forces sindicals per aturar el que ens pugui venir a sobre. 
 
El primer punt va ser demanar a la Direcció del Centre una calendarització de les reunions per tal 
que no passi molt de temps entre una i altre o només ens convoquin quan vulgui el Director. Vàrem 
quedar que cada cop que volguéssim reunir-nos el Director no tindria inconvenient i en qualsevol 
cas seria bo, a petició nostre, que no passessin més de  dos mesos entre reunió i reunió. 
 
Sobre el concurs horari va haver-hi discrepàncies amb les quals es va quedar que es consultaria a 
Barcelona sobre els criteris per adjudicar una plaça, perquè des de la Direcció hi ha el criteri de ser 
primer l’antiguitat en primera opció i la preferència en segona, i els sindicats demanem l’antiguitat 
en qualsevol cas. 
 
Des de CCOO i en una passada comissió de seguiment, s’havia demanat l’anul·lació del concurs 
per no estar d’acord en què no s’ofereixin places que han quedat vacants, com una d’OIT matí, una 
de Comunicacions matí, etc. Estem a l’espera de la resposta de la DG. 
 
Les companyes de Peculi matí no hauran d’anar a fer de secretàries del Director docent, com es 
pretenia des de Gerència.  Estem convençuts que si CCOO-Brians2 no ens arribem a moure tant a 
Barcelona, posant en coneixement de la DG les pretensions del Director, com denunciant aquesta 
situació a la nota que es va treure fa uns dies, les nostres companyes haguessin patit aquesta 
càrrega de feina afegida. 
 
La Direcció segueix enrocada amb la pretensió d’unificar Gabinet i Peculi. No atenen a raons. 
Després ens diuen que estan preocupats perquè la DG no els hi posa més personal per cobrir les 
mancances que patim, quan són ells els primers que actuen de manera col·laboracionista amb la 
DG, en les seves ànsies de reduir el personal dels CP’s, encara que això suposi augmentar les 
càrregues de feina, disminuir la qualitat del servei i atendre pitjor als interns i les seves famílies. 
CCOO-Brians2 ja hem portat el tema a la DG. 
 
Els GAMP estan farts que els posin en accessos o a cobrir tasques de GAMV: no són GAMV ni 
cobren com a tals. Des d’aquí fem una crida a demanar a tots els GAMP que surtin al llibre de 
serveis per cobrir llocs de GAMV que ho posin en coneixement de CCOO-Brians2 per denunciar-ho 
a Barcelona. Si no hi ha personal per cobrir tots els serveis que contractin interins, que hi ha molts 
esperant a casa a que els truquin. 
 
S’han donat casos de denegacions en alguna guàrdia estant dintre del 25% per haver demanat 
algun dia després d’haver pujat el quadrant abans del 20. Tot i que entenem la necessitat de 
planificació dels responsables de personal, l’ordre del Gerent que diu que després del dia 20, qui 
vulgui algun dia ho haurà de justificar raonadament i, en qualsevol cas, se li concedirà segons les 
necessitats del servei, creiem que pot atemptar contra el dret de gaudiment de les nostres  
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 lliurances.  No sempre es pot planificar amb antel·lació els dies que es poden necessitar durant un 

mes. La Direcció diu que, si entregat el quadrant abans del dia 20, algú necessita algun dia, té 5 
dies més de marge. Volem recordar que la regulació d’aquest tema és mínima, només es diu que 
els dies de lliurança s’ha de demanar amb antel·lació suficient. CCOO-Brians2 esbrinarà la legalitat 
d´aquestes instruccions per si poden sobrepassar la capacitat d’autoorganització del centre. 
 
Aprofitem també per recordar que tota denegació de dies amb què algú es pugui trobar de forma 
“sobtada” o “sospitosa” -cosa que aquest estiu és una possibilitat molt real- es pot demanar per 
escrit i Personal està obligat a donar-ho, justificant el motiu de la denegació. Si us passa, poseu-ho 
en el nostre coneixement i ho denunciarem. Estem elaborant un model d’escrit en aquest sentit per 
ser presentat a la DG juntament amb la justificació de la denegació que us entregui Personal. Si es 
neguen a entregar-vos la denegació per escrit, feu-nos-ho saber i també ho denunciarem. 
 
Preguntat el STJ per la situació de càrrega de feina a  l’oficina de Règim i l’ambient en què es 
treballa ens diu que tot va la mar de bé, no hi ha una càrrega de feina que sigui superior a altres 
vegades i que no hi ha un ambient de tensió ni d’estrés per acumulació de feina. El fet que la 
formació d’algunes companyes es faci en horari laboral no ha suposat cap impediment perquè la 
feina vagi sortint bé i sense problemes (sic). Vaja, més o menys com  “los mundos de yupi”.  
 
Preguntats els companys i companyes sobre això la seva opinió és  tot el contrari. En l’assemblea 
de GO amb CCOO-Brians2 de fa uns dies va quedar en evidència la manca de personal que 
pateixen els companys i companyes d’oficines. 
 
El codi vermell, segons la Direcció, va ser un èxit d’organització i resposta per part dels funcionaris.  
Llàstima que no funcionessin més de la meitat dels airbox i els dragers estiguessin desmuntats i 
fossin uns models que ningú havia fet servir.  Per a la nostra Direcció, detalls sense importància en 
qualsevol cas... 
 
El delegat de Prevenció de CCOO-Brians2 ja ha presentat el seu informe al Comitè de Seguretat 
de Barcelona denunciant totes les irregularitats i mancances que es van donar aquell dia. Del que si 
estem segurs, és que els nostres companys que van actuar aquell dia ho van fer el millor que van 
poder i potser van fer més del que els hi tocava.  
 
Se’ns informa que un possible cas de tuberculosi al centre ha donat negatiu en les analítiques. 
 
Se’ns informa que els funcionaris que  exerceixin el seu dret a vot per correu en les pròximes 
eleccions -i entenem que això serà així per les properes que vinguin més endavant- només se’ls 
compensarà amb 4 hores, no amb un servei com es s’havia fet fins ara, tal com resa una instrucció 
de la DG. que ha sortit al respecte. 
 
 
Hem tornat a tenir un cas més d’entrepans caducats a les màquines del CIRE. És una vergonya: 
ens treuen la cafeteria i ens donen porqueria. Aquest era el “vending de qualitat” que havíem de 
tenir, com deia el Gerent? 
 
Seguirem informant. Qualsevol cosa que necessiteu poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
 
 
Secció sindical CCOO-Brians2 
Maig de 2015 
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