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REUNIÓ AMB DIRECCIÓ, 16/10/2014 
 

CCOO hem estat convocats, amb la resta de sindicats representatius, a 
aquesta reunió amb  la Direcció del centre, en la que ens han informat del 
següent: 

 
1) En data 1 d’octubre s’ha fet efectiu el passi del personal mèdic a l’ICS. No 

sembla que la cosa afecti els companys dels serveis mèdics pel que fa a salari 
i lloc de treball. Almenys, CCOO no tenim constància de cap queixa dels 
companys d’aquest serveis ni a la Federació de Sanitat de CCOO tampoc se 
n’han rebut, que sapiguem. 

 
2) RRHH. Aquí sí que tenim un problema, i greu. De les 21 places que ocupaven 

els companys de la JU26 tan sols es cobrirà 1 ara mateix, un GAMP, pel que 
sembla.  La resta de les que s’han cobert són substitucions amb data de 
finalització el 30 de novembre, tot i existir un compromís verbal (sic) per part 
de la DG per la seva reposició. A tot això tenim entre ILT, baixes per accident, 
paternitats, compactacions i reduccions de jornada 64 funcionaris més. 
 
La mateixa direcció afirma que si tot això (JU26 més baixes, etc.) no es 
cobreix, a partir del 30 de novembre, podem arribar a patir una mancança del 
10% del total de la plantilla. No és poca cosa… 
 

3) Arran del fet que es va produir a salut mental amb la mort d’un intern, la 
direcció del centre ens informa que ho considera A TOTS ELS EFECTES, UN 
ACCIDENT, per la qual cosa descarta a priori qualsevol tipus d’errada humana 
o tècnica. En qualsevol cas, des de CCOO farem un seguiment exhaustiu del 
tema -apertura d’una investigació per part de la inspecció penitenciària-, tant al 
centre com en l’àmbit de la DG, per tal que allò que ens comunica la Direcció 
sigui efectivament dut a terme. 

 
4) Cafeteria exterior. Com CCOO havíem anunciant, el dilluns 27 els serveis de 

cafeteria passen a les urpes del CIRE. Es produiran una sèrie d’obres per 
adaptar tota aquesta martingala, en la que ens volen vendre que els productes 
de les màquines són, en paraules del gerent,  “òptims i variats”. El que no ens 
han pogut aclarir és si els preus de les màquines seran inferiors als de la  
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cafeteria exterior. Mentrestant, les nostres companyes de cafeteria 
desconeixen si cobraran la indemnització quan les acomiadin.  CCOO les hi 
dóna suport i les assessorà mitjançant la Federació d’Hosteleria de CCOO i 
tindran l’ajut  que necessitin i demanin de CCOO-presons.  

 
5) Talls elèctrics. Sembla que aquesta és la bona, però qui s’ho creu? En fi, 

després del tall de llum passat per arreglar el tema més el que ens han dit ara, 
no ha de tornar a passar res més sobre això… El temps dirà. 
 
 
Com es desprèn, venen maldades si no ho aturem. Començant pel problema 
de personal amb el que ens trobarem, més agreujat del que ja està ara, 
seguint per la pèrdua de la cafeteria  i continuant amb el que ja sabem (Pla 
Funcional que només provoca agressions i baralles,  Direcció que només 
dirigeix pels seus interessos particulars, Junta de Tractament més preocupada 
per les estadístiques a gust de la DG que per una veritable rehabilitació…), 
l’horitzó immediat ens el pinten negre. 
 
Només organitzant-nos i lluitant podrem fer front a tot el que ens ve a sobre. 
Per CCOO no hi ha cap altre camí. 
 
 
Secció sindical CCOO-Brians2 
Sant Esteve Sesrovires, 17/10/2014 
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