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NOTA INFORMATIVA ESPECIAL 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
JUNTA DE PERSONAL SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA  

30.01.2017 
 

Aquest matí ha tingut lloc una reunió de la Comissió permanent de la Junta de personal dels 
serveis territorials (SSTT)  de Barcelona, amb la assistència dels delegats de  IAC- CATAC, UGT- 
PRESONS, CCOO i CSIF, per tractar de les actuacions a emprendre en relació amb el possible 
tancament del CP Homes, atès que la Junta de personal dels SSTT de Barcelona és el màxim 
òrgan de representació col·lectiva dels funcionaris del seu àmbit i  té, d’ acord  amb l’ EBEP, com 
a funció primordial la defensa dels seus interessos laborals i professionals.    
   
Desenvolupament de la sessió:  
Hem fet un repàs de la situació creada arran de les actuacions del Departament de justícia  que 
donen a entendre la seva voluntat de procedir al tancament del centre penitenciari d’ Homes 
sense negociar i informar del seu projecte als sindicats representatius, incomplint l’ Acord de 
tancament de centres vigent  que  ha permès el tancament del CP Joves a la Trinitat, el dels 
centres penitenciaris de Girona i Figueres i el darrer, fa uns mesos, el CP Tarragona. Aquesta 
Comissió permanent ha pres els següents  acords: 
1. Constituir, d’ acord amb l’ article 6.5 del Reglament de la Junta de personal, una Comissió de 
treball, que s’ encarregui amb caràcter permanent del seguiment i control de les actuacions del 
Departament de justícia, pel què fa al possible tancament del CP Homes. S’acorda que estigui 
integrada pel President (CCOO) i el secretari (UGT), i un delegat  dels sindicats representats a la 
Junta, en el cas, d’ avui, CSIF, IAC-CATAC i CCOO.  
2. Fer arribar un escrit de queixa  al conseller del Departament de  justícia, en el qual, també se li 
farà una petició de reunió urgent amb ell dels membres de la Comissió permanent. Lliurarem 
còpia d’ aquest escrit  al President de la Generalitat pel seu coneixement. 
3. Comunicar a la resta de juntes de personal aquests acords  perquè  també donin suport a les 
actuacions que des de la Junta de personal dels SSTT de Barcelona s’ efectuïn en defensa dels 
interessos dels treballadors del CP Homes i del conjunt dels centres penitenciaris catalans, els 
quals poden veure`s afectats negativament si el Departament de justícia tira endavant el 
tancament de la presó Model sense la construcció d’ un centre de preventius a la zona franca.  
 
Us seguirem informant. 
 
Barcelona, 30 de gener de 2017 

 
Secció sindical de presons 
IAC-CATAC 
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