TANCAMENT DE LA MODEL
REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
20.01.2017
Aquest matí ha tingut lloc una reunió al Departament de Justícia que havia estat
convocada pel Secretari General i en la que també han estat presents el Director
General i la Subdirectora General de RRHH.
Davant l’estupefacció dels representants del personal funcionari i laboral de
CATAC, UGTPRESONS, CCOO i CSIF, el Secretari General ha dut a terme una
llarga exposició en la que ha començat dient que en realitat res no havia canviat
des de la reunió de dimarts dia 10, més enllà de dir ara que, tot i no tenir la
decisió presa, ara ja pensen que no tardaran dos mesos en “prendre-la” sinó que
ho faran la primera quinzena de febrer i que immediatament ens convocaran i
ens la comunicaran.
Ha afegit que la decisió de “ què faran” no és objecte de negociació, sinó que
només ho seria el “ com ho farien” en cas de l’immediat tancament del centre, i,
a més, ha llençat la pre-amenaça que “ els efectes serien pitjors si no s’acordés
un full de ruta per el tancament”.
Continuant amb el seu discurs de caire intimidador el Secretari General ha
verbalitzat que “no us enfadeu si el dia que decidim tancar la Model us ho diem,
ja que aquesta decisió no la negociarem”.
Ha tingut la barra de dir, també, que al Conseller “ se l’havia mal interpretat” en
els seves intervencions televisives i parlamentàries dels darrers dies, en el sentit
que ell no havia dit que la decisió estigués presa, i que quan havia parlat del
tancament en breu de la Model, es referia només en “ l’hipotètic cas” en que es
decidís tancar-la sense estar fet el nou centre de preventius.
També ha expressat, que en “ l’hipotètic cas” que això succeís, ells confirmaven
el que va expressar ahir el Conseller davant la Comissió de Justícia del
Parlament, en el sentit que el tancament “ no comportaria cap pèrdua de lloc de
treball per cap treballadors funcionari, laboral o interí de cap centre penitenciari”.
Per acabar, exterioritzant sense embuts el seu cinisme, ha convidat les forces
sindicals a presentar propostes sobre la forma de gestió del tancament avançat
de la Model, per a “ l’hipotètic cas” en que aquesta fos la decisió.

UGTPRESONS, CCOO, CSIF i CATAC, de manera unànime, unitària i vehement
hem mostrat la nostra absoluta indignació davant la intervenció del Secretari
General, que ha estat una barreja de marejar la perdiu , pèrdua de temps,
arguments amenaçadors i una provocació i insult a la intel·ligència del
treballadors de la Model.
L’Administració, en realitat, no ha canviat el seu discurs respecte del dia 10. El
seu cinisme ha augmentat però continua verbalitzant que la decisió encara no
està presa, confirmant així que en aquest assumpte, com en tants d’altres,
l’Administració està mentint des del minut 1 del partit.
Com s’explica, sinó, que mentre manifesten que encara estaran un mes
“pensant-s’ho”, aquest mateix diumenge el Conseller de Justícia té previst
presidir un acte del seu partit, per a més inri al mateix lloc on hi havia ubicat el
CO BCN 1 fins fa dos anys, acte que té per lema literalment: “El trasllat de la
presó Model”. Poden ser uns cínics però no tenen dos dits de front!
Per a CCOO, CSIF, CATAC i UGTPRESONS, la reunió d’avui, al marge de no
aportar pròpiament cap novetat, només fa que mantenir-nos ferms en el que va
ser el lema de la manifestació que vam convocar el passat dilluns, i així els ho
hem expressat de manera unànime.
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