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Ens veiem en l’obligació d’informar-li de la greu situació de personal i de règim interior que
pateix des de fa temps el Centre Obert de Lleida i que cap responsable directiu ha volgut
solucionar fins al moment.

El Centre Obert de Lleida només disposa de 18 GMO, quant altres centres semblants com
Girona o Tarragona disposen de 24. Actualment hi ha 5 CRIMO quan haurien de ser 6,
també falta un educador. Aquesta mancança de personal ha generat dos polítiques de
personal indesitjables per precarització del personal, primer la denegació sistemàtica del
gaudiment de dies d’assumptes de personal, segon la utilització del CRIMO per reforçar la
seguretat interior davant la manca d’efectius, obligant-los a cobrir tots els serveis de festius
i caps de setmana .

Aquesta situació que ocasionalment podria ser excepcional s’ha convertit en estructural al
centre generant breus problemes ambientals al centre que deriven en riscos psicosocials i la
impossibilitat de conciliar adequadament la vida personal i laboral. La Direcció del centre
davant la incapacitat per gestionar la problemàtica s’escuda en actituds de prepotència i
d’imposició modificant constantment els horaris al personal, especialment els CRIMO. El
fem al cas de la situació, perquè els responsables del Departament que han visitat el centre
s’han reunit únicament amb la Direcció del Centre i han evitat tenir cap reunió o recollir la
informació dels comandaments intermedis.

El centre dona serveis a uns 120 interns dels quals més d’una vintena viu de manera
permanent al centre, inclosos caps de setmana, per tant tots els serveis han d’estar
operatius tots els dies de la setmana, inclosos caps de setmana i festius.
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Per aquest motiu el demanem que doni les instruccions necessàries a la major brevetat
possible per incrementar la plantilla fins als 24 GMO, s’incorporin també amb caràcter
d’urgència el CRIMO i l’educador que falten. I que s’erradiquin les polítiques de pressió i
sobreexplotació de la plantilla. Especialment en casos estructurals com aquest, del que tota
la línia directiva del seu departament es coneixedora.
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