TANCAMENT DE LA MODEL I IMPACTE EN ELS
ALTRES CENTRES
REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA
20.02.2017
Aquest matí ha tingut lloc una reunió informativa entre responsables del
Departament de justícia, amb l’assistència del secretari general i el director
general com a màxims representants i els representants sindicals de IACCATAC, UGTPRESONS, CCOO i CSIF, amb un únic punt sobre la taula:
“Presentació del pla de reordenació i impuls del mapa penitenciari de
Catalunya”
Els representants del Departament de justícia ens ha dit clarament, als
representants dels treballadors, que la Model es tanca el proper 1 de juny i
ens han presentat, en un power point, el projecte que tenen pensat executar
en aquests propers mesos per fer un tancament ordenat de la presó Model de
Barcelona.
Com sempre, els treballadors som els últims en ser informats perquè, en una
mostra de sinceritat inhabitual, el secretari ens ha reconegut que porten
treballant en aquest projecte més d'un any i que han mantingut reunions amb
els departaments de Salut, Ensenyament, Interior, Funció Pública, el col·legi d'
advocats, diferents associacions del tercer sector, etc., és a dir, amb tothom
menys amb els representants dels seus treballadors, els principals damnificats
d' un tancament exprés com el que volen dur a terme.
Sense entrar a valorar de forma exhaustiva el seu projecte, us n' adjuntem
còpia perquè us pugueu fer vosaltres mateixos una idea pròpia, tots els
sindicats hem criticat les formes i que vulguin fer un tancament tant ràpid
d'un centre com La Model amb més de 500 treballadors.
Tots els sindicats hem expressat la nostra oposició a fer un tancament tant
precipitat del centre i la manca total de sensibilitat envers uns treballadors
com els del CP Homes, amb una llarga trajectòria penitenciaria, i que han
hagut de patir, durant molts anys, la falta d'inversions de l'Administració en un
centre que històricament ha aguantat la no obertura d'altres centres
penitenciaris, durant llargs períodes de temps.
Creiem que l'obertura al diàleg que ha fet l'Administració, en aquest acte, no
és real i sí una mostra més del teatre que porten fent en aquest tema des de
fa tant temps, per què sinó, no han demanat en aquest temps un informe a la
Junta de personal dels SSTT de Barcelona, que és el màxim òrgan de

representació sindical dels funcionaris del CP Homes, i que té entre les seves
funcions la defensa dels interessos laborals i professionals. De fet, l' EBEP, diu
clarament que entre les funcions de les juntes de personal, està la funció
d'emetre informe, a sol·licitud de l' Administració pública corresponent, sobre
el trasllat total o parcial de les instal·lacions.
En definitiva, no ens creiem que l'Administració vulgui negociar de bona fe els
efectes laborals del tancament de La Model, incomplint de facto un dels punts
aprovats en la moció del Parlament del passat 9 de febrer, ja que per
nosaltres, la negociació ha de ser oberta, l'Administració ens pot presentar les
seves propostes, però no un calendari tancat com ha fet avui, perquè això no
és una negociació, és una imposició.
Per últim, l'hi hem recomanat al secretari general i al director general, que si
tant positiu veuen els efectes del seu pla que l'exposin públicament ells
mateixos als seus treballadors en la presó Model, els quals, segur que
valoraran “molt positivament” el seu power point i agrairan els seus esforços
per millorar-los les seves condicions laborals.
Us seguirem informant, via assemblees o notes informatives, de tot aquest
procés i us demanem que ens feu arribar les vostres aportacions.
També us comuniquem que el proper dia 23 convoquem una manifestació a les
16.30 hores que sortirà del Departament de justícia i que arribarà fins la plaça
Sant Jaume.
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