
                                                                
 

REUNIÓ GRUP DE TREBALL 
TANCAMENT  DE LA  MODEL 

13 i 14.03.2017 
 

Entre aquest migdia i el matí d’ahir ha tingut lloc la quarta reunió del Grup de Treball 

a la que han assistit com a màxim responsables del Departament de Justícia i la 

Direcció General, el Secretari General i el Director General, i per la part sindical 
UGTPRESONS, CCOO, CSIF i CATAC. 

 

El resum de les dues reunions no és un altre que la plasmació per escrit d’una nova i 

inacceptable proposta de l’Administració amb la que el Secretari General pretén donar 
per acabades les negociacions i que l’únic que fa és menysprear els treballadors de la 

Model i incomplir bona part d’allò al que es va comprometre el Conseller. 

 
El Secretari General ha intentat vendre’ns uns barems que, en base a arguments 

peregrins com que no poden anar en contra de la norma i que han d’aplicar el que es 

troba regulat a l’article 118 del Decret 123/97, desvirtuen el criteri de l'antiguitat per 
així sembrar la discòrdia entre els afectats i que aquests es centrin en competir entre 

ells i s'oblidin que l’administració els esta arrabassant el seu lloc de treball per espuris 

interessos politics.   

 
També constata la indiferència que li provoca el personal de la Model quan, malgrat 

les nostres demandes d’increment de la dotació prevista als centres de Dones i Obert 

BCN 2 per tal que el major número possible de treballadors es puguin quedar a 
Barcelona, aquest s’ofereix a “indultar” els treballadors de més de 63 anys que 

estiguin en règim de la Seguretat Social i els de 59 que estiguin en règim de MUFACE, 

i els permetria romandre a un dels dos centres de Barcelona, però de la resta de 

personal res de res.  
 

Es neguen a augmentar la dotació de places a la ciutat de Barcelona, demostrant que 

el seu interès no és facilitar al màxim la situació dels treballadors afectats sinó 
utilitzar-los de peons d'aquesta genial "reestructuració" que s'han tret de la màniga.                      

 

I com a grans concessions, es compromet a ampliar en 5 les places d’increment net a 
Ponent i que aquestes siguin només per als de la Model, quantifica “pírricament” en 

182 els euros indemnitzatoris als que tindrien dret els treballadors traslladats de 

manera forçosa, diu que s’avindria a allargar fins a finals de 2017 el gaudiment dels 

30 canvis de servei als que ara tenim dret i garantiria que el personal definitiu de 
l’ASSEP es quedés a la localitat de Barcelona. 

 

El resum és que avui s’ha escenificat l’intent d’imposar un document final que, a 
banda de recollir una mínima part del que tots els sindicats venim reclamant, té 

tantes inconcrecions que podrien permetre l’incompliment futur dels seus 

compromisos. 
 

Res del garantiment de llocs de treball en un radi de 40 km per el personal interí de 

rehabilitació. Tampoc res relacionat amb la identificació de llocs de segona activitat a 

la localitat de Barcelona i fora dels centres de Dones i Obert BCN 2. Res de garantir 
que les bases dels futurs concursos contempli el dret a la prioritat de retorn. Res de 

les mesures de conciliació familiar i laboral ni de compactació horària que exigíem.  
        



 

                           
 

I, més greu encara, vincula el manteniment de les retribucions del personal traslladat 

a la signatura d’un Acord, oblidant que hi estan obligats pel propi Parlament de 

Catalunya, hi hagi o no Acord. O és que només se senten obligats pel Parlament a 

tancar la Model, però no a la resta de punts que contemplava la Moció aprovada?  
 

Arribat aquest punt, CSIF, CCOO, CATAC i UGTPRESONS ens hem refermat en la 

defensa dels 29 punts que vam sotmetre a l’aprovació de l’assemblea dels 
treballadors/es de la Model, així com en la proposta de reubicació del personal de la 

Model que els vam presentar a la darrera reunió, i de la que ja en teniu coneixement. 

A més, hem identificat exactament els llocs i les quantitats que considerem necessaris 
d’ampliar als centres de Dones i Obert BCN 2, i que anirien a banda de l’increment 

pertinent per donar solució als companys que es troben a les portes de la jubilació. 

 

Pel que fa al CP Dones, considerem necessari l’increment de: 
 

Interior: 17 GSI, 6 GAMV, 6 GAMP, 1 ATSI, 1 ATAM, 12 CUSI, 1 CAF, 2 CAP SERVEI i 

1 TMSI.  
 

Administració: 6 GO, 1 Administratiu, 2 Auxiliar, 1 TMO, 3 EEAA, 1 EIET i 1 CUSAED.  
 

Rehabilitació: 6 Educadors, 3 Psicòlegs, 3 Juristes, 3 Treballadors Socials, 1 CPTS, 1 

CPES i CPAE. 
 

Pel que fa al CO BCN 2, l’increment seria ni més ni menys que el que ells mateixos 

van dissenyar per a un Centre Obert de més de 300 interns, o sigui: 

 
Interior: 16 GMO, 2 CRIMO i 1 TMSI. 
 

Administració: 4 GO, 1 TMO i 1 EIET 
 

Rehabilitació: 2 Educadors, 7 Treballadors Socials, 2 Juristes i 1 Psicòleg.   
   

Davant la nostra fermesa en la defensa de les nostres propostes, el Secretari General 

adverteix que si no hi ha acord tiraran pel dret, demostrant per enèsima vegada la 

poca importància que per al Departament de Justícia tenen els seus treballadors. 
 

CCOO, CATAC, UGTPRESONS i CSIF hem deixat clar que no ens tanquem a 

continuar amb la negociació, però sempre dins d’uns paràmetres de respecte als 
treballadors i treballadores de la Model que són els que acabaran pagant les 

conseqüències d’unes decisions polítiques que s’han pres només per a benefici 

d’alguns. 
 

Si finalment no continuen les sessions de negociació només serà imputable a la nul·la 

voluntat de l’Administració, ja que es troba atrapada per un calendari que, ja vam 

avisar, era impossible de complir. 
 

Salut! 

 
Us en seguirem informant. 
 

Barcelona, 14 de març del 2017 


