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“MESA SECTORIAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIU I TECNIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA” 

 
 ACORD SOBRE LES AFECTACIONS AL PERSONAL DERIVADES 

DEL TANCAMENT DEL CP HOMES  
20.03.2017 

 
 

Aquest matí en la sessió de la Mesa sectorial, entre d' altres temes, s' ha 
ratificat formalment la proposta d' Acord, presentada pel Grup de treball 
penitenciari sobre les afectacions al personal derivades del tancament del 
CP Homes de Barcelona. 
Després d´una explicació de la representant del Departament de justícia 
sobre els criteris seguits en la negociació i els principals punts de la 
proposta d' Acord, s' ha produït una roda de paraules  en la què cada 
sindicat  ha expressat  el seu posicionament en aquest tema. 
Per  part  d´IAC-CATAC,  hem deixat molt clar  que tot i compartir la 
necessitat del tancament de La Model,  no estem d' acord  ni en la forma 
ni en la metodologia seguida pel Departament  de justícia  en aquest  
afer. Per nosaltres la millor forma  de fer-ho,  hauria estat   seguint el 
procediment establert a l' Acord  de tancament de centres del 2008, és a 
dir, amb  la prèvia  construcció d' un nou centre de preventius a la zona 
franca. 
Ara bé, fugint de demagògies absurdes que no condueixen enlloc,  IAC-
CATAC ha tingut molt clar  que per responsabilitat envers els treballadors 
afectats  i d' acord  amb el que ens van mandatar els propis treballadors 
del centre, en el referèndum realitzat els dies 27 i 28 de febrer, havíem 
de prioritzar tractar d' arribar a un Acord  que  permeti minimitzar els 
efectes negatius que sobre el conjunt dels treballadors  afectats tindrà, 
una mesura tant traumàtica com és el tancament  d' un centre de treball 
tant important i significatiu com La Model, sense la construcció  d' un 
centre alternatiu. Per nosaltres,  desprès d' unes sessions maratonianes 
de negociació, aquest objectiu s' ha aconseguit en aquest Acord entre el 
Departament de justícia i les organitzacions sindicals CCOO, IAC-CATAC i 
CSIF. 
Per tot això, el nostre sindicat ha decidit ratificar la proposta d' Acord 
presentada pel Departament de justícia a la Mesa sectorial  que,  
finalment amb el suport del 73% de la part social representada en aquest 
òrgan, ha estat aprovada en aquesta sessió del dia 20 de març. 
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Volem deixar clar que no ha estat una decisió fàcil, ans tot el contrari, 
però creiem necessari que a banda de les millores introduïdes per la part 
social en l' Acord que avui s' ha ratificat,  no  es podia deixar el seguiment 
i control d' aquest procés de tancament  només en mans dels 
representants de l' Administració com de forma irresponsable, al nostre 
entendre,  un  altre sindicat  preconitza. 
En aquest sentit   convidem  a  d' altres forces sindicals que vulguin 
afegir-se  a  aquest  seguiment  i control  del procés, a signar l' Acord 
perquè la participació en aquesta Comissió de seguiment,  que vetllarà 
perquè aquest procés es faci  de forma transparent i garantista pels 
treballadors afectats, esta oberta a totes aquelles organitzacions sindicals 
que signin aquest Acord. 
Nosaltres tenim clar que  en aquesta Comissió de seguiment  s' ha de 
vetllar perquè aquest procés es faci de la forma més beneficiosa possible 
pels interessos dels treballadors de La Model, que és l'interès cabdal que 
hauríem de tenir tots en aquest procés. 
 
Us seguirem informant i quedem a la vostra disposició per qualsevol 
aclariment o dubte que tingueu  
 
 

 
Barcelona,   20 de març de 2017 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 
 


