
                     

                      

REUNIÓ COMISSIO ESPECÍFICA  PER AL  

TANCAMENT ORDENAT DE LA MODEL 

20.04.2017 
 

En el dia d’avui ha finalitzat la cinquena reunió de la CETOM, sessió  que ha estat 

centrada en les places a oferir al personal GAM-V, GAM-P i GSI  de la Model. Han 

assistit els màxims responsables del Departament de Justícia i la Direcció General, 

juntament amb els representants de la part social (CSIF, CATAC,  i CCOO). 

 

Us adjuntem la proposta de places final, un cop fetes diferents correccions, 

respecte als  que  l’administració ens havia lliurat a l' inici de la sessió. 

Entenem que, gràcies a les indicacions de les organitzacions sindicals, s’ha aconseguit  

una millora en la claredat de les places ofertes, de cara, a evitar conceptes erronis i 

comentaris demagògics, en un tema tan transcendent  pels treballadors  de la Model, 

però també  per a la resta de companys de tots els centres penitenciaris, ja que volem 

recordar  a tothom que  l' objectiu final d' aquest procés és tractar de minimitzar al 

màxim els efectes negatius d'un procés com el que ha  posat en marxa l' 

Administració  que és el tancament  d' un centre com La Model,  en un termini tan 

curt de temps  i  sense un centre de substitució  construït.  

I això és el que s'està fent des de l' inici a la CETOM,  aconseguir les 

condicions de trasllat més favorables per a tots els treballadors i pal·liar, en la 

mesura del possible, les conseqüències  negatives que genera aquest  trasllat que 

l’Administració ha decidit. Així, en la sessió d' avui, s' ha decidit  que les dues places 

del D, amb ocupació definitiva  al CP.Homes  ( 1 ATSI i 1 ATAM), siguin assignades al 

CP Dones de BCN, sense afectar la distribució general de places pels companys del 

grup C . 

Pel que fa a les places, com podeu veure, en el quadre  definitiu  total,  tot  mantenint  

el  nombre  final  acordat pel personal d' interior,  s' ha incrementat  l' oferta  de llocs,  

en els CP Brians-1, Brians-2, Quatre Camins i Joves, per  garantir  que  tot el  

personal  amb destinació definitiva de La Model, si així ho desitja, pugui tenir  una 

plaça de les mateixes característiques en un centre en un radi màxim de 40 km.  

Tanmateix,  per les correccions introduïdes en la sessió d' avui, en el personal 

d'interior, falta fer el seu desglossament  per GSI, GAM-V i GAM-P, que demà 

ens facilitarà l' Administració i us n' informarem. 

Pel que fa als moviments de personal, s'efectuaran per fases durant el transcurs del 

mes de maig, un cop fetes les assignacions per cada col·lectiu, en els diferents actes 

públics.  

Un cop tancada La Model, i fins al mes de desembre, quedarà un petit equip de 

treballadors (6 Mati i 5 tarda), apart  d' un parell  de  comandaments intermedis, que 

s' encarregaran  de tot el procés de desballestament  del centre. Així mateix, els dos 



                     

                      

treballadors  amb jubilació prevista pel segon semestre del 2017, podran continuar 

treballant a La Model  fins  que es faci efectiva la mateixa. En la propera reunió de la 

CETOM, es fixaran els criteris per l'elecció d'aquests treballadors, però evidentment  

serà un tema totalment voluntari, i cap treballador  que no ho vulgui, serà assignat  a 

aquest equip de tancament. 

Us volem tornar a recordar, ara que s'inicia  el  procés de petició de places dels 

col·lectius  més grans  del CP. Homes, que teniu a la vostra disposició a La Model 

personal de la DG, per poder realitzar totes les gestions  que  necessiteu al  propi 

centre.  

Així mateix, la propera setmana s’ha previst la realització dels primers actes 

públics per l' adscripció definitiva de les places  dels col·lectius de 

Rehabilitació.  De forma prèvia, tots els treballadors  rebran un correu electrònic 

amb la seva puntuació, rànquing i assignació provisional de centre. 

El Departament també es mostra receptiu a assegurar el transport  penitenciari i 

ampliar les parades a la ciutat de Barcelona, per garantir que qualsevol treballador 

pugui  desplaçar-se als centres de Quatre Camins, Joves, Brians-1 i  Brians-2. Us 

mantindrem informats.  

Barcelona, 20 d' abril de 2017 

LLOCS DISPONIBLES D'INTERIOR 
 

VACANTS NOUS TOTAL 
POWER 
POINT 

 CO BARCELONA* 1 4 5 14 
 CO LLEIDA 1 4 5 4 
 CP BRIANS 1 7 45 52 17 
 CP BRIANS 2 39 44 83 19 
 CP DONES 4 14 18 14 
 CP JOVES 3 28 31 28 
 CP LLEDONERS 11 40 51 40 
 CP MAS D'ENRIC** 48 47 95 110 
 CP PONENT*** 1 19 20 19 
 CP PUIG DE LES 

BASSES 99 36 135 36 
 CP QUATRE CAMINS 37 33 70 10 
 PHP TERRASSA 0 8 8 8 
 251 322 573 319 
 

* LA DIFERÈNCIA DE 10 PLACES CORRESPONEN ALS LLOCS PROVINENTS DEL CO1 BCN 
 

** AL CP MAS D'ENRIC JA HI HAGUT INCORPORACIÓ DE NOU PERSONAL PER OBERTURA DE LA 2A FASE 
 

*** AL CP PONENT S'AFEGIRAN FINS A 5 LLOCS ADDICIONALS SI CAL PER A RECOL·LOCACIÓ DE PERSONAL DEFINITIU DEL CPHB 

 


