
                                                       
 

TANCAMENT DE LA MODEL 

JUNTS PEL SÍ PRETÉN QUE EL 

PARLAMENT AVALI LES MANIOBRES 

DEL GOVERN 

UGTPRESONS, CCOO, CSIF i CATAC hem tingut coneixement que el grup 

parlamentari de Junts pel Sí ha elaborat una proposta Moció Parlamentària que 

ha presentat a la resta de grups, per tal que sigui debatuda i votada en el Ple 

del Parlament de Catalunya. 

El contingut d’aquesta Moció, que en principi està previst que es voti el proper 

dia 9 de febrer en el Ple, insta el Govern a tancar la Model aquest any 2017 

sense ni mencionar la construcció d’un nou centre de preventius a la Zona 

Franca. Sí que es fa referència a la construcció d’un nou centre obert, 

especificant que quan estigui acabat, es tancarà el CO BCN 2. 

És a dir, el què es pretén és pervertir absolutament el paper de control de 

l’acció de govern que correspon al Parlament i convertir-lo així en un mer 

instigador i avalador de la barbaritat sense precedents que pretén perpetrar el 

Sr. Mundó.  

El fet que la Moció insti el Govern a que el tancament de la Model ha de 

“garantir que no comportarà cap pèrdua de llocs de treball”, és una mostra 

més que aquesta Moció ha estat elaborada al dictat del Govern, ja que en 

aquest sentit reprodueix la tercera mentida que ha anat repetint el Conseller, i 

que des de CCOO, CSIF, CATAC i UGTPRESONS venim denunciant. 

Recordeu que la primera mentida del Conseller ha estat dir que encara no 

sabien què farien. 

La segona ha estat dir que construirien un centre de preventius a la Zona 

Franca. 

I la tercera, com diem, és voler fer creure a l’opinió pública que no suprimiran 

llocs de treball, quan cada cop es fa més evident que volen aprofitar la seva 

irresponsable decisió per expulsar del sistema el major nombre possible de 

treballadors.  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                              

 

CSIF, CATAC, UGTPRESONS i CCOO tenim constància que, hores d’ara, 

d’altres grups parlamentaris estarien elaborant esmenes al text presentat per 

Junts pel Sí, si bé està per veure que si cap d’ells es mullarà de veritat i exigirà 

que la Model no es tanqui sense que estigui operatiu un nou establiment de 

preventius.  

Molt ens temem que en el millor dels casos, el què es pretendrà introduir per 

via de les esmenes és algun compromís peregrí de construcció futura del nou 

centre de preventius, però que cap grup s’oposarà frontalment al tancament de 

la Model en aquest 2017. 

Amb aquesta maniobra de manipulació del Parlament pel part del propi 

Govern, el que obtindria el Conseller de Justícia es aconseguir els seus 

objectius mediàtics i electoralistes trepitjant sense escrúpols a centenars i 

centenars de treballadors i les seves famílies i encara poder dir cínicament que 

ho estaria fent seguint un mandat parlamentari. 

CATAC, UGTPRESONS, CCOO i CSIF instem els altres grups parlamentaris a 

que no caiguin en l’aixecada de camisa que els proposa Junts pel Sí i que 

exigeixin que no es procedeixi el tancament de la Model sense que hi hagi un 

nou centre de preventius a la ciutat de Barcelona i a que s’abstinguin, per tant, 

d’actuar com a simples i còmplices comparses del Govern. 

Davant d’això, i quan es confirmi la data de votació de la Moció els sindicats 

representatius convocarem a tots els treballadors i treballadores penitenciaris a 

concentrar-nos a les portes del Parlament. 

 

LA MODEL NO ES TANCA SENSE LA 

ZONA FRANCA! 

 

Barcelona, 2 de febrer de gener de 2017 

 

 


