
                                                   

 

COMENÇA A TREBALLAR LA COMISSIÓ DE 

SEGUIMENT DE LA MODEL (CETOM) 

 

L’1 de març de 2017 les organitzacions sindicals van rebre un mandat del 72% de la 

plantilla del centre penitenciari de la Model per negociar amb l’Administració una 

millora sobre les afectacions al personal derivades del tancament exprés del centre 

penitenciari Homes de Barcelona. Va ser la plantilla de la Model qui va avalar la 

negociació amb l’Administració en un referèndum que es va celebrar els dies 27 i 28 de 

febrer. Es va arribar a una proposta d’acord el passat 16 de març, ratificada el 20 de març 

per la Mesa Sectorial pels sindicats representatius CSIF, CCOO i CATAC, els quals 

representen el 73% del total de la plantilla dels funcionaris dels serveis territorials de 

tota Catalunya. Per tant, els signants de l’acord som sindicats amb tota la legitimació per 

dur a terme la negociació.  

No era el millor escenari desitjable perquè sempre hem defensat que La Model no es 

podia tancar sense tenir enllestit un nou centre de preventius a la Zona Franca. Però, tot i 

això, els sindicats signants vàrem entendre el missatge rebut dels treballadors de la Model 

i ens vàrem posar a treballar intensament per a fer possible un acord satisfactori pels 

funcionaris. Us hem comentat, a bastament i amb total transparència, tots els avanços 

aconseguits, comunicat rere comunicat. Fins i tot, quan vam rebre un “ultimàtum” públic 

de l’Administració, el 14 de març, vàrem demanar un últim esforç per convocar una nova 

reunió el 16 de març. Avui dijous, el Secretari General ens ha reiterat que, si no haguessin 

signat l’acord, haurien tirat pel camí del mig, sense respectar moltes de les concessions 

arrencades en una dura negociació. Era la nostra responsabilitat! 

Aquest matí, 23 de març de 2017, s’ha constituït la Comissió de Seguiment pel 

Tancament Ordenat 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, CATAC i CSIF. En aquesta primera reunió de l’òrgan 

que ha de vetllar per la transparència i l’acompliment de l’acord sobre la Model, hem 

establert la metodologia i el calendari de treball.  

L’Administració ens ha facilitat una taula amb 118 places del personal que es quedarà 

a la ciutat de Barcelona però, detectades diferents errades, s’ha demanat que es torni a 

presentar aquest quadre a la pròxima reunió. La part social hem exigit que es detalli amb 

precisió l’increment net de totes les places al CP Dones i al COBcn2, tal com estableixen 

les bases de l’acord.  

 



                                                   

Pel que fa al calendari, els funcionaris tindran coneixement del seu destí definitiu 

entre els dies 2 i el 3 de maig. Prèviament, durant el mes d’abril, s’exposarà a La Model 

la baremació de tots els treballadors i s’obrirà un termini de 5 dies per fer al·legacions. Els 

funcionaris ja poden registrar les titulacions que no constin al seu expedient i comprovar la 

seva antiguitat. Un cop transcorregut els cinc dies, els funcionaris rebran un correu 

electrònic per fer constar les seves preferències. Després es farà un Acte Públic a La 

Model per a l’assignació de totes les places.  

El Departament ens comunica que tots els interins d’interior de la Model passaran a la 

borsa i, automàticament, seran recol·locats en vacants.  

Pel que fa als dubtes sobre les retribucions, l’Administració ens informa que aquells 

funcionaris que ara acompleixen algun trienni, aquest no quedarà absorbit pel 

complement que es reconeix com a centre de primera especial, ja que es tracta d’un 

increment personal i no pas del seu lloc de treball. 

La part social demanem màxima sensibilitat per poder corregir totes les distorsions 

individuals que no pugui contemplar l’acord, per tal de minimitzar els efectes del trasllat 

forçós, cosa a la qual es mostra receptiu el Departament de Justícia, conscient de 

l’impacte d’una mesura tan traumàtica per als treballadors.  

CSIF, CATAC i CCOO us assegurem que continuarem vetllant per la netedat i la 

transparència de tot el procés. Us mantindrem ben informats en tot moment. 

Barcelona, 23 de març de 2017 

 

 

 


