
 
Reunió amb el Director de CP Brians 1 el 21-11-17

El passat dimarts 21 de novembre a la tarda vàrem tenir una reunió amb el director de Brians 1, Josep 
Font, per parlar d'alguns temes de funcionament del nostre centre.

El director ens indica que s'ha plantejat fer un canvi en la dinàmica de la UMS, ja que no té gaire sentit 
tenir una Unitat Semi oberta per a un nombre tan gran de segons graus i el que la nova direcció vol 
proposar es passar a tenir una unitat de medi obert amb tercers graus exclusivament i 100.2 amb 
programes específics de curt termini que un cop acabat puguin passar a tercers graus i es planteja per a 
donar una opció de medi obert per a tots els centre de Catalunya. També s'utilitzarà el nou sistema de 
biometria digital per a les entrades i sortides dels interns, així com reutilitzar l'espai dels tallers de la 
UMS com a lloc on realitzar cursos de formació ocupacional del CIRE dins de la nova unitat oberta. 

El dimecres 29 de novembre es convocarà als sindicats per a la presentació de la proposta d'aquest 
canvi d'orientació de la UMS.

Demanem informació sobre l'incident que va passar el 22 d'octubre al primer accés per part d'un grup 
antisistema i que a part de crits i insults van tirar uns petards contra el Centre. La Direcció minimitza 
aquest incident, ja que al produir-se a la part exterior del centre van ser els mossos destinats en el servei
de vigilància de l'entrada que van dirigir-s'hi per que deposessis la seva actitud. Des de la secció 
d'ACAIP es sol·licita que tota la informació que en tingui es traslladi al AIS (Àrea d'Informació i 
Seguretat) per que es controlin aquests fets i no s'agreugin i s'asseguri la seguretat dels treballadors i del
Centre.

Després del tancament de la Model i el trasllat dels seus treballadors a altres centres, sol·licitem una 
valoració per part de la Direcció del Centre de la situació a nivell d'efectius al CP Brians 1, per saber si 
hi ha hagut augment o disminució de personal. Se'ns indica que no te cap informació al respecte, ja que 
no s'ha realitzat cap estudi i valoració.

Sol·licitem també informació sobre el tema del transport de funcionaris des de Barcelona fins al Centre,
ja que durant el dia 21 mateix es notifica que els serveis d'autobusos es reduiran de dilluns a divendres i
que no hi haurà cap autobús durant els caps de setmana. Per part de la Direcció ens informa que estan 
fent les gestions necessàries per a minimitzar aquesta situació i que el Director es compromet a 
informar a tota la plantilla, via correu corporatiu, de les actuacions i solucions que duguin a terme i així
cap funcionari no estigui desinformat. Per la nostra part també hem fet gestions per a intentar millorar 
aquesta situació i que quedi solucionada.
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El divendres 24 i des de la DG ens informen que la solució que inicialment han dut a terme és la 
contractació de tres xofers més per cobrir, dos d'ells, les franges horàries del matí i de la nit dels caps 
de setmana per a realitzar les pujades i baixades dels funcionaris fins a l'estació de Renfe a Martorell. 
Les dels migdies les faran els xofers que fan les guàrdies de cap de setmana per a les comunicacions de 
l'UHPP i Dones 1. El tercer xofer realitzarà les dues franges horàries de matí i nit de dilluns a 
divendres. El que no s'ha deixat clar es com quedaran els festius entre setmana ja que els viatges des de 
l'estació a les 14,18h i cap a l'estació a les 15,10h durant els festius intersetmanals no queda cobert pels 
xofers de plantilla que no treballen aquests festius intersetmanals.

Us seguirem informant.

Isabel Miró
Delegada sindical d'ACAIP al CP Brians 1

Sant Esteve Sesrovires, 25 de novembre de 2017
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