SEGONA REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DE LA MODEL (CETOM)
Avui dijous, 29 de març de 2017, ha tingut lloc la segona reunió de la Comissió de seguiment
sobre el tancament de La Model (CETOM), amb l’assistència dels màxims representants de
l’Administració (Secretari General, Director General, dos subdirectors generals) i la part social
signant de l’acord, CCOO, IAC/CATAC i CSIF.
L’Administració ens ha facilitat la relació de places disponibles pels companys de tractament
(pedagogs, juristes, psicòlegs, educadors), administratius i auxiliars administratius i algun lloc
singular (CUSAED, Cap de Programes d’Educació Social). Conèixer el nombre exacte de llocs i la
forma d’ocupació, ja que aquesta dada és fonamental per saber el nombre de places a disposició
del personal de la Model, ha estat una tasca enormement complicada: està bastant clar que
l’Administració té dades que no està disposada a compartir amb la part social. El Secretari
General ha intervingut demanant en tot moment que es facilités aquesta tasca (accés a la
informació) als representants dels treballadors, però al cap d’una estona hem comprovat la
dificultat d’interpretar els quadres que ens havien lliurat prèviament. Hem demanat, per aquest
motiu, i així consta en acta, la presència a totes les reunions del Secretari General i el
Director General.
Demanem augment de places als centres de Barcelona. Per nosaltres la RLT no és una guia com
diu l'administració, es la nostre base per treballar. No volem més descuits ocasionals de places no
oferides, exigim màxima transparència.
El pròxim dilluns (o dimarts) els companys dels col·lectius que han protagonitzat la reunió d’avui
rebran a través del correu corporatiu, un enllaç al qual hauran d’accedir per conèixer la seva
puntuació i marcar el l’ordre de preferència de places. És important que tothom comprovi que
tenen actiu el correu corporatiu
S’ha demanat a l’Administració que les persones a partir dels 62 anys puguin optar a llocs fora
de Barcelona (ex. algú que, podent quedar-se a Barcelona prefereixi marxar a Terrassa), però
haurà de ser a llocs de la mateixa tipologia (ex. no hi ha CUSIS a Terrassa i, per aquest motiu, un
CUSI amb 62 anys o més no podria anar a Terrassa).
També hem aclarit que els caps de servei definitius de Model poden triar places de CRIMO al
Centre Obert (igual passarà amb els GSI, que podran optar a places de GMO). El mateix passarà
a l’inrevés: un CRIMO en encàrrec de funcions desplaçat podrà optar a llocs de Cap de Serveis.
Properament es crearà el subgrup de transport, que ha de garantir la mobilitat de tots els
treballadors sense que repercuteixi a la nostra butxaca.
Els sindicats hem manifestat el malestar dels companys i insistim que no farem la seva feina.
Barcelona, 29 de març de 2017

