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Assisteixen a la reunió, el Director, la Gerent, el Subdirector de tractament, el 
Subdirector d’interior, la Subdirectora de dones, i el Secretari Tècnic Jurídic, per part 
de l’administració. Per la part social CATAC , UGT i CCOO. 
 
Temes tractats: 
 
Taller MR2.  
 
Al mes d’agost es va informar a la direcció sobre la possible perillositat d’un pols en 
suspensió que es genera al taller del MR2. La direcció va fer una inspecció juntament 
amb el CIRE, els serveis de prevenció i sanitaris al mes de setembre i va decidir donar 
un marge de tres mesos al CIRE per solucionar el problema. Segons ens informen el 
producte que utilitzen només es perillós per sobreacumulació a l’organisme, per això 
van decidir mentrestant fer una ordre de direcció que recollís  l’obligació d’utilitzar 
ulleres i mascareta protectores. 
 
Tots els sindicats manifestem la nostra total disconformitat amb l’actuació de la 
direcció, perquè considerem que en el taller s’hauria d’haver tancat al mes d’agost fins 
que no es resolgués el problema. Per això demanem el seu tancament cautelar 
immediat.  
 
Personal 
 
Es va sol·licitar a DG l’autorització de l’horari d’educadors amb quatre matins i dues 
tardes i ha estat aprovat. 
 
Ajudantia  i guàrdia de règim.  
 
Segons ens diuen, la DG ha comunicat al centre que els funcionaris que presten 
aquests serveis no estan fent les hores que els hi pertoquen. Per això la direcció es 
posarà en contacte amb el personal afectat per tal de recollir propostes horàries per 
donar una solució al tema. 
 
Àrea de serveis 
 
La direcció ha acceptat una proposta horària de rotació de torns amb 3 funcionaris de 
matí, 3 de tarda i 1 que estarà de lliurança després de treballar el cap de setmana. 
Amb aquesta fórmula es fan les hores que corresponen. Per aquest motiu es farà un 
nou repartiment de les tasques entre el matí i la tarda. De qualsevol forma ho 
comunicaran a la DG que haurà de donar el seu vist-i plau.  
 
Manteniment  
 
CCOO manifesta la seva preocupació per la licitació d’un contracte de manteniment 
als centres penitenciaris. Ens contesten que el personal que està treballant no es 
veurà afectat i que a  la DG estan elaborant un document amb les tasques que 
desenvoluparan els treballadors de manteniment. També s’arriba l’acord de fer arribar 
a la direcció una proposta horària.  
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Canvi del dia de doblatge per al personal que realitza el 4-3 
 
Abans de l’estiu va arribar una proposta, d’una part de personal que realitza el 4-3, que 
demanava continuar amb el mateix dia de doblatge actual per sempre. 
 
CCOO va manifestar en aquell moment que això està regulat en un acord i no es pot  
modificar als centres. La única cosa que es potestat de cada centre és la periodicitat 
del canvi. En Brians 1 es va acordar que el canvi es realitzés anualment, amb la qual 
cosa  el canvi s’hauria de fer al novembre. Finalment, tenint en compte que hi ha una 
part important de la plantilla que demana l’ampliació d’aquest període, i que facilitaria 
la gestió a l’oficina de personal que el canvi es produís al mes de febrer s’arriba al 
següent acord: 
 

1) A partir d’ara el canvi passarà  a realitzar-se al mes de febrer. 
2) Abans, es farà una consulta  a tot el personal susceptible de realitzar aquest 

horari on es donaran 3 possibles opcions que, a falta de concretar, podrien ser 
les següents: continuar amb la rotació anual, fer-la cada 3 anys o cada 5. 

 
Creació d’una nova unitat funcional 
 
Ens informen que s’està treballant en la creació d’una unitat funcional que agruparà 
gabinet, ingressos i paqueteria interior. La idea és que hi hagi un mateix cap d’unitat, 
encara què es continuarà amb les mateixes funcions diferenciades. Pretenen tenir 
enllestit el document abans de Nadal. 
 
Dotacions de personal  
 
CCOO pregunta a la direcció sobre la previsió d’incorporació de personal al centre i en 
quina situació es troben les substitucions d’estiu. Ens informen que la última 
substitució va finalitzar el dia 27 de setembre i no hi ha cap previsió de noves 
incorporacions. 
 
Rellotge de fitxar de cafeteria 
 
Demanen la revisió d’aquest rellotge que està donant molts problemes de marcatge i 
que es solucioni la manca d’iluminació de la zona, encara que ens diuen que ja ha 
estat revisat en dues ocasions i que el rellotge funciona correctament. 
 
Sense més temes  a tractar finalitza la reunió.  
 
 
 
 
Brians 1, 02 de octubre de 2013 
 


