
 

                 DECEBEDORA REUNIO AMB  

                   EL   DIRECTOR GENERAL.  

                                     3-5-18 

 
Ahir per la tarda, representants de les seccions sindicals dels          
sindicats IAC-CATAC, CCOO, CSIF i UGT al CP.Brians-1,        
acompanyats per responsables de les executives penitenciaris, vam        
mantenir una reunió a la seu de la DGSP, amb el director general             
de serveis penitenciaris, que estava acompanyat pel subdirector        
general de RRHH, per parlar de la greu situació que s’ esta produint             
al CP. Brians-1, fruit de la nefasta gestió del seu actual director, el             
Sr. Josep Font. 
Tots els sindicats hem expressat al director general el nostre rebuig           
al a la gestió despòtica i irresponsable del seu director, i que el             
creixent malestar i indignació entre els treballadors del centre, esta          
causant un autèntic deteriorament greu del clima laboral en el          
CP.Brians-1, que no creiem que sigui el més adequat en un centre            
que ha hagut d’ afrontar un canvi organitzatiu i funcional tan           
important, com es el pas de ser un dels penals més antics de             
Catalunya a ser el centre de preventius de la demarcació de           
Barcelona, amb tot el que això comporta. 
Ara bé, també hem deixat molt clar que condemnem les pintades           
despectives que han aparegut en diferents indrets del centre, però          
al nostre entendre, no deixen de ser una mostra de que el conflicte             
pot anar a més, atès la falta total d' empatia i respecte envers els              
seus treballadors, que caracteritzen al sr.Josep Font. 
El nostre sindicat, ja va veure amb molt escepticisme el          
nomenament del Sr. Josep Font com a director del CP-Brians-1, ja           
que el seu tarannà i el seu pas per d’ altres centres penitenciaris, no              
feien preveure una relació bona entre el nou equip directiu i els seus             
treballadors, però la realitat ha superat de forma negativa i amb           
escreix les nostres expectatives. 
De fet, no pensem que una persona autoritària i prepotent, amb           
una falta d’ empatia total amb els seus treballadors i una falta de             
respecte, per no dir odi, envers els seus representants sindicals,          
sigui la persona més adequada per continuar dirigint ni un minut           



mes,un centre tan important pel nostre sistema penitenciari, com es          
Brians-1.  
Tot i que no confiàvem gens, en que el director general fos a             
cessar al director de Brians-1, (de fet, ens ha insistit que es una             
persona de la seva total confiança , que va rebre l' encàrrec d'             
aplicar un pla funcional nou, que es el que esta fent), si que             
esperàvem algun gest que pogués alleugerir la situació: retirada o          
modificació de l' O.D. 12/2017, compromis de millores urgents en          
les dependències del centre , implementació més gradual de les          
rotacions del personal, augment de la formació del personal; però          
res de res, només bones paraules: no tenen cap desconfiança          
envers el personal, que volen implementar canvis, però que aquests          
siguin fets de forma dialogada. 
Finalment, davant l' insistència de les organitzacions sindicals, que         
el grau de conflictivitat podia empitjorar, el director general s' ha           
compromès a estudiar amb el seu equip de la Direcció General, les            
mesures que podrien implementar-se a curt termini en el         
CP.Brians-1, per tractar de millorar la situació. També ens ha          
assegurat que tornaran a reiterar al director de Brians-1, que ha de            
dialogar amb els representants sindicals, per que es la política que           
ell i el seu equip sempre han reiterat. 
I fins aqui la reunió. Des del nostre sindicat, emplacem a tots els             
treballadors de Brians-1, a participar en una concentració de         
protesta davant el centre penitenciari, el proper 9 de maig, de les            
12.30 a les 15 h , i en la qual, s' efectuarà una botifarrada              
reivindicativa. 
 
S' ha de seguir la lluita. 
 
Barcelona,  4 de maig  del 2018  
  
 SECCIÓ SINDICAL PRESONS  

  IAC-CATAC. 
 
 
 
 
 


