
                                                       

TANCAMENT DE LA MODEL 
 

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL 

17.02.2017 
 

Aquest matí ha tingut lloc una reunió extraordinària amb el Director General de 
Serveis Penitenciaris a la que hem assistit els sindicats representatius CATAC, CCOO, 
UGTPRESONS i CSIF.  
 

Hem reiterat al Director General que cal que es posi fi a la tramposa cerimònia de la 
confusió que el Departament està representant des de fa moltes setmanes, cerimònia 

de la que estan sent víctimes els treballadors de la Model i que ha provocat, inclús, 
que en les darreres hores un grup de companys hagin decidit dur a terme una 
protesta en forma de tancament a les pròpies instal·lacions del centre. 
 

El Director General ha intentat entonar la cançoneta de sempre: encara no puc 
avançar res..., confiem tots en el Conseller..., vàrem dir que el dia 28 faríem pública 

una decisió...  
 

CSIF, CATAC, CCOO i UGTPRESONS li hem exigit que a la reunió del Grup de treball 

penitenciari del proper dilluns, els màxims responsables del Departament es treguin la 
careta i donin finalment la cara, concretant què pretenen fer i com ho pretenen fer i 
deixin de prendre el pèl als treballadors. El Director General ha afirmat finalment que, 

tot i no poder avançar el contingut del què es tractarà a la reunió ja que 
jeràrquicament no li correspon a ell fer segons quin tipus d’anunci, dilluns clarificaran 

moltes incògnites. 
 

D’altra banda, UGTPRESONS , CSIF, CATAC i CCOO li hem retret al Director General 
l’anunci fet pel Conseller de voler tancar també el CP Dones, fet que resulta indignant 

tota vegada que això no només no està previst en el Conveni signat amb l’Ajuntament 
de Barcelona, sinó que precisament aquest Acord parla en la seva exposició de motius 

de mantenir l’equipament penitenciari de Wad-Ras i rehabilitar-lo.  
 

Li hem expressat també que per a nosaltres el “híbrid” dones/preventius de només un 
màxim de 700 places que el Conseller ha anunciat que pretén  construir a la Zona 

Franca és un autèntic despropòsit que substitueix un centre que no cal substituir, com 
és el CP Dones, i no serveix per substituir el que en teoria hauria de substituir segons 

l’Acord amb l’Ajuntament, que és el CP Homes. I pel camí, centenars i centenars de 
treballadors damnificats. 
 

Finalment, i en relació a la propera resolució del concurs general de trasllats de 

tècnics especialistes, CCOO, UGTPRESONS, CSIF i CATAC hem exigit al Director 
General que per garantir la transparència del procés de recol·locació dels interins que 

puguin veure’s desplaçats, es convoqui un acte públic per a que els afectats puguin 
escollir lloc de treball d’acord amb la seva antiguitat. El Director General ha manifestat 

que estudiaran la nostra exigència. Si no s’hi avenen, evidenciaran clarament que 
volen ocultar la pèrdua de llocs de treball o continuar amb la seva política poc 
transparent en els nomenaments. 
 

Veurem dilluns quines són les “incògnites” que clarifiquen i veurem si realment volen 
deixar d’amagar-se i d’enganyar al col·lectiu de treballadors penitenciaris. 

 
   



Barcelona, 17 de febrer de 2017 

 


