S’IMPOSA LA RESPONSABILITAT A LA 12a REUNIÓ
COMISSIÓ ESPECÍFICA PER AL TANCAMENT ORDENAT DE LA
MODEL (15.06.2017)
Avui, dijous, 15 de juny del 2017, ha tingut lloc una reunió de repàs del procés de tancament de La
Model, amb l'assistència dels màxims responsables del Departament de Justícia i la Direcció
General, juntament amb els representants de la part social tant de personal funcionari com
laboral. Tot i la presència de la plana major de l’Administració, hem trobat a faltar la presència del
Conseller de Justícia, Carles Mundó, però estem segurs que tenia un “compromís important” amb
els mitjans de comunicació. Sembla que és millor obtenir un semàfor verd a “La Vanguàrdia” que
no pas parlar amb els sindicats a la CETOM. En canvi, ens congratulem de la presència dels
companys del Comitè Territorial de Barcelona amb TOTS els sindicats representatius, ja que, en
aquest àmbit laboral, la UGT sí que ha signat l’acord de tancament, en clara contradicció amb el
que ha fet amb els funcionaris.
D'entrada, el Secretari General, mitjançant un power point (el nostre Departament sembla que li
ha agafat afició a aquest tipus de presentacions) ens ha fet una exposició-resum de com ha anat el
procés de reordenació del sistema penitenciari, que ha comportat el tancament de La Model. A
grans trets, ha comportat un moviment de 938 treballadors amb 1178 formularis gestionats,
1500 canvis d'ubicació d'interns, més de 6000 expedients en baixes, i més de 900.000 euros
invertits en obres i equipaments a Brians-1.
El passat 8 de juny es va produir la sortida dels darrers interns de La Model i el dia 12 d’aquest
mes, la dels treballadors, llevat dels de l'equip de tancament. Entre aquest mes de juny i
novembre, s'efectuaran els treballs de desballestament del CP Homes. S’ha produït també el
trasllat de 713 interns des de Brians-1 a altres centres, especialment el CP.Brians-2 (52%). Així
mateix, s'han traslladat 489 preventius de La Model a BR-1 i 235 penats a altres centres, segons la
seva zona de residència.
L'obertura total de Mas d' Enric, durant el mes de setembre, permetrà reduir l'ocupació actual d'
altres centres penitenciaris, especialment Brians-2 i Quatre Camins. El buidatge de La Model s' ha
fet acompassadament amb interns preventius i penats, de forma paral·lela, s'ha anat transformant
la tipologia d' interns del CP.Brians-1, amb l' ingrés de més de 650 preventius. A data 8 de juny,
Brians-1 té una ocupació superior a la prevista, que es reduirà amb el trasllat de penats durant les
pròximes setmanes. Igualment, el tancament ha comportat el creixement temporal d' interns als
centres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que es corregirà amb l'entrada en
funcionament total del CP Mas d' Enric.
A nivell dels treballadors, entre el 28 d' abril i el 30 de maig es van efectuar els actes públics
d'assignació de places. Del 3 al 14 d' abril la reubicació del personal del CO-1 al CO-2 i del 8 de
maig al 12 de juny les reubicacions efectives del personal del CPHB.

Pel que fa a la distribució final del personal amb destinació definitiva, un 25% s' ha quedat a la
ciutat de Barcelona, un 65% a l' AMB i un 10% a més de 40 km (només de forma VOLUNTÀRIA).
Pel que fa al total de la plantilla, un 28% a BCN, 60% a AMB i 12% a més de 40 km.
Un element molt important, tancat en el marc de l' Acord, ha estat el reforç del transport per a
l'accés als centres de l' AMB . Tots els CP han vist incrementat el seu personal: Dones, 62; CO,
38; BR-1, 49; QC, 32; Joves, 30; PHPT, 8; BR-2, 54; Lledoners, 45; Mas Enric, 132; Ponent, 28; CO.
Lleida, 6 i Puig de les Basses, 39.
Pel que fa als interins de vigilància, queden actualment 52 disponibles a la Borsa, dels quals uns 40
(tal i com s' havia acordat en la darrera sessió de la CETOM del 31-5-17) seran cridats de forma
immediata la propera setmana per cobrir reforços conjunturals. La distribució serà la següent: 10
GAMV a Brians 1, 10 GAMV a Brians 2, 10 GAMV a Quatre Camins, 5 GSI a Lledoners i 5 GSI més a
Puig de les Basses. Els 12 últims reforços seran cridats en el moment que hi hagi una baixa o un
forat per cobrir. Tots els interins de tractament han estat recol·locats, excepte una baixa
voluntària i el 82% en centres a menys de 40 km.
També confirmen el cronograma d'oposicions a l'àmbit d'execució penal: es convocarien durant
el 4rt trimestre del 2017 les oposicions de juristes i el tercer trimestre del 2018 les de treballadors
socials. La resta depèn de l’Oferta Pública d’Ocupació: les d’educadors i les del cos de tècnics
especialistes durant l’any 2019.
Així mateix, a partir del mes d’octubre s'iniciaran els tràmits per convocar els concursos de
comandament i posteriorment de trasllats. Primer, s'efectuarien els de CS, CRIMO i CUE, i desprès
els de CUSI i CAF. Aquest cicle, es repetiria periòdicament, cada 2 anys, per assegurar la
promoció i mobilitat del personal. El Secretari General confirma que s’està avançant segons el
calendari planificat en els projectes de construcció dels dos nous equipaments penitenciaris
(Centre Obert al 2021 i el Centre d’ordinaris al 2015) a la Zona Franca de Barcelona.
Per últim, el Secretari General ens ha informat que durant el cap de setmana del 9, 10 i 11 de juny,
s' han celebrat les jornades de portes obertes per als treballadors de La Model i les seves famílies a
les que han assistit 1522 persones. També s’ha previst la celebració dels actes de la Mercè d'
aquest any a la presó Model.
Un cop ha finalitzat l'exposició del Secretari General, s'han aclarit alguns dubtes en relació al
personal laboral, finalitzant així la reunió conjunta per seguir a continuació amb la 12a sessió de la
CETOM.
Tot i finalitzar avui les reunions ordinàries de la CETOM, els sindicats hem demanat efectuar
alguna sessió extraordinària per resoldre les disfuncions que es puguin produir aquestes
properes setmanes, atesa la complexitat d' un procés com aquest i el volum de personal traslladat.

Els sindicats també hem reclamat que se'ns lliuri informació detallada de tots els moviments de
personal efectuats, un reforç extraordinari de personal pel CP.Brians-1, incrementar a 50 en lloc
de 40 els nomenaments d'interins de borsa, incrementar un educador a Dones i resoldre unes
incidències al CPQC amb l' horari dels GO procedents del CP.Homes.
La part social reiterem les queixes rebudes sobre les adaptacions d’horaris i vacances dels
funcionaris traslladats a Quatre Camins. La Direcció General es compromet a donar les
instruccions adients a la direcció d’aquest centre perquè es respecti tot el que s’ha acordat. El
Director General afirma que facilitarà que es respecti l’horari dels GO del CP Homes que han estat
destinats a l’oficina de règim de QC i que només haurien de fer la guàrdia de tarda de manera
voluntària. Igualment, davant les queixes sobre la manca d’espai als vestidors de Quatre Camins, el
Secretari General ha respost que hi ha una partida econòmica per millorar les infraestructures dels
centres afectats pel trasllat. El Director General ha comentat que prenia nota per tal de pal·liar els
problemes d’espai i adequar les instal·lacions a les millors condicions possible pels treballadors
penitenciaris.
Davant les reclamacions presentades per funcionaris desplaçats de la seva comissió de servei a
l’ASSEP i referent a una possible vulneració de drets amb altres comissions de servei,
l’Administració afirma que comunicarà a cada treballador afectat la seva resolució.
Pel que fa als reforços de borsa, agraïm l’ajuda mística de la UGT per “aconseguir” en altres
instàncies, coses ja acordades entre Administració i sindicats a la CETOM, concretament el passat
31 de maig. Els darrers nomenaments d’interins s’han produït per la negociació dins la CETOM i no
pas per la “pressió” externa exercida en reunions mantingudes per qui no va voler signar l’acord
en un greu exercici d’irresponsabilitat. Que la UGT no es pengi cap medalla falsa (ja comença a
produir vergonya aliena), perquè no ha tingut ni veu ni vot i ha preferit jugar a l’estratègia de la
por. On és ara la seva anunciada “massacre”, quan la pràctica totalitat d’interins treballaran als
centres penitenciaris?
Per últim, el Secretari General ens indica que durant la primera setmana de juliol es convocarà el
grup de treball per presentar el document del Pla Estratègic i que aquest mateix mes de juliol
s’efectuaran reunions de debat del mateix.
Pel que fa a la negociació d'un NOU ACORD, i atesa la gestió extraordinària que ha comportat el
procés de tancament de La Model, no s'iniciarà fins passat l'estiu, el mes de setembre, tal i com
havíem reclamat els sindicats.
Atès que el PRP només estava prorrogat fins el 30 de setembre, ens informen que ja han
sol·licitat formalment a Funció Pública i Economia, la seva pròrroga fins al 31-12-17.
Us seguirem informant.
Barcelona, 15 de juny de 2017

