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Concentració demà dijous, 9 de febrer, a les 16.00 hores, al davant del Parlament 
 

CCOO, contra la moció parlamentària per tancar la Presó 
Model de Barcelona 
 

Comunicat elaborat per l’Agrupació de Personal Penitenciari de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya: 
 

Es preveu que demà dijous, 9 de febrer de 2017, es debati en el Parlament la Moció 302-00106/11 
sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona. La moció, presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (JxS), insta al Govern a decidir el tancament del centenari Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona (CPHB), “La Model”, durant l’any 2017; per tant, sense que s'hagi construït un centre de 
preventius a la Zona Franca que el substitueixi. 
 

La moció, si alguna cosa demostra, és la feblesa de la posició de la Conselleria de Justícia i del 
Govern, bolcada en un tancament ràpid i irreflexiu, amb data oculta i no notificada a cap interlocutor, 
que únicament dependria, que se sàpiga amb certa precisió, de la data de les pròximes eleccions. 
 

El qüestionament creixent, procedent de tots els àmbits (Col·legi d'Advocats, entitats del tercer sector, 
sindicats), a un tancament de la Model sense centre de substitució a la Zona Franca (que CCOO 
qualifiquem sense cap gènere de dubtes com a error gravíssim de política penitenciària, que tindrà 
conseqüències calamitoses en el futur), ha impulsat al Govern a suplir les raons que no té, ni troba, a 
presentar una moció parlamentària, buscant desesperadament la coartada de la legitimació 
parlamentària. 
 

La intenció de la moció impulsada per la Conselleria de Justícia, que implica ja al Govern sencer i a la 
coalició Junts pel Sí que li dona suport, és la d'intentar involucrar i fer còmplices d'una manera o altra a 
la resta de Grups Polítics del Parlament, buscant per mitjà d'una decisió exclusivament política la 
justificació a una decisió -la del tancament immediat de la Model- que es pren per raons alienes a 
qualsevol consideració de política penitenciària. 
 

CCOO estem absolutament convençuts que aquesta decisió únicament hauria de basar-se en estrictes 
raons de política penitenciària, de bon govern i bona administració, en comptes d’injustificables raons 
electorals de curtíssim abast fonamentades en la manipulació desvergonyida de dades parcials i 
enganyoses. 
 

Un tancament ràpid de la Model produirà perjudicis molt greus als treballadors, empitjorant condicions 
laborals i, malgrat el que digui la Conselleria de Justícia, condemnant, a través de reestructuracions 
administratives encobertes, als treballadors interins inevitablement a l'atur. Però seran aquests 
perjudicis molt més seriosos i duradors per a la baula més feble de la cadena penitenciària: els interns 
i les seves famílies. 
 

Una Catalunya moderna i de futur no pot permetre que decisions transcendentals en matèria 
d'administració pública se sacrifiquin per complet a raons a curt termini de naturalesa estrictament 
política amb menyspreu absolut del dany que puguin ocasionar. CCOO ens oposarem sempre a 
aquesta utilització patrimonialista dels béns i les polítiques públiques en benefici polític d'uns pocs i en 
perjudici d'una societat a la qual haurien de servir en comptes de servir-se’n. 
 

La posició de CCOO es fonamenta en els següents punts: 
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1. La situació dels interns preventius és la més vulnerable de totes. La majoria són primaris, és a dir, 
interns que han entrat a la presó per primer cop. Per això els preventius i les seves famílies acostumen 
a estar desorientats i aclaparats per una situació que no han experimentat mai i que desconeixen en 
absolut. La necessitat de fer servir totes les eines necessàries que ajudin a superar una situació 
d'extrema vulnerabilitat, tant per a interns com per a familiars, es fa imperiosa. 
 

2. El Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020, actualment en vigor, inclou entre els seus 
objectius: “Desenvolupar un model d’actuació específic per a interns preventius. Minimitzar els efectes 
negatius de la primera entrada a la presó. La població preventiva, especialment si és primària a nivell 
penitenciari, està sotmesa a una situació d’especial vulnerabilitat i estrès, aspectes que s’han de 
convertir en objectius de la intervenció, i cal evitar al màxim el desarrelament dels seus entorns familiar 
i social”. 
 

3. Els interns preventius són els que més visites reben de tot el sistema. El 2016, d’acord als registres 
del centre, els interns del CPHB van rebre la visita de més de 100.000 persones, la majoria de les 
vegades familiars directes: pares, fills, germans o cònjuges, però també amics. 
Cal afegir les visites de vis a vis. En aquest cas la mitjana va ser d'uns 2.000 vis a vis mensuals que a 
l'any representen prop de 60.000 visitants addicionals que sumar als més de 100.000 de les visites per 
cabina. 
 

4. La mitjana de permanència al centre de 47 dies dels interns preventius, aportada pel conseller 
Mundó, amaga la dada que una part important dels interns preventius ingressen per ordres de presó, 
multes, etc., i romanen al centre durant molt pocs dies, mentre que la resta ho fan per períodes molt 
més llargs, d'un any, dos o fins i tot més. Els preventius amb estades molt curtes tiren cap avall la 
mitjana estadística de la resta, ocultant la mitjana d'estada real al centre. 
 

5. No només la situació dels interns, pel que fa a mitjans de relació social, quedarà seriosament 
malmesa, sinó que també la seva capacitat de defensa legal es reduirà al mínim. Com ha manifestat el 
degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona diverses vegades, de manera pública i a través de 
la premsa -inclòs el diari El País del 23 de gener d'aquest any- l'efecte sobre la qualitat de la defensa 
serà molt profund i novament i com sembla que sempre ocorre, afectarà cruelment als interns més 
humils i amb menys mitjans. 
 

6. Les sortides a l'hospital i a tot tipus de diligències judicials des del CPHB van ser una mica més de 
5.800 durant el 2017. Una part van ser sortides per urgència vital. El CPHB està situat a 600 metres de 
distància de l'Hospital Clínic de Barcelona, i és per això que qualsevol situació d'emergència es resol 
amb gran rapidesa i immediatesa. Cal tenir en compte que els interns preventius presenten en general 
un estat físic pitjor al dels interns penats i poden presentar síndrome d'abstinència, tuberculosi i altres 
malalties infeccioses, així com altres problemes sanitaris en major proporció que als interns penats.  
 

7. Les xifres d'ocupació donades pel conseller són una mitja veritat amb intenció de mentida completa.  
-Primer, inclou en el còmput una gran quantitat de places que en realitat no estan destinades a allotjar 
interns en règim ordinari, com són les pertanyents als mòduls d'ingrés, destinats únicament a 
classificar interns per distribuir-ho als mòduls residencials, els mòduls psiquiàtrics i d'infermeria, o els 
Departaments Especials de Règim Tancat (DERTs).  
-Segon. La mateixa Direcció General de Serveis Penitenciaris considera que l'ocupació màxima òptima 
no és del 100% sinó del 90% del total teòric de places que poden ser ocupades, dada amagada pel 
conseller, ja que s'ha de disposar en tot moment amb una reserva no ocupada en cada mòdul per 
motius purament regimentals. 
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-Tercer. El conseller fa trampes quan inclou en el còmput places de diferents províncies. És absurd 
incloure les places del Centre Penitenciari de Mas Enric, situat al municipi del Catllar, a tocar de la 
ciutat de Tarragona, ja que van destinades a interns de Tarragona, no de Barcelona. 
 

OCUPACIÓ PENITENCIÀRIA CATALUNYA GENER 2017 

Centres Penitenciaris % Conselleria % Ocupació Real 

CP Quatre Camins 79% 96% 

CP Brians 1 77% 78% 

CP Brians 2 63% 90% 

CP Lledoners 59% 78% 

CP Mas Enric 36% 52% 

CP Puig de les Basses 67% 94% 

CP Ponent 52% 80% 

CPHB La Model 116%  
 

8. La promesa de no reduir llocs de treball a causa del tancament és una altra mitja veritat del 
conseller que novament és una mentida completa dissenyada específicament per enganyar l'opinió 
pública. L'Administració ja ha deixat clar que la promesa no s'estén als treballadors d'altres centres, tal 
com va comunicar als sindicats la Sotsdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals 
durant la reunió de Taula Sectorial del passat dilluns 30 de gener. 
 

9. El trasllat de treballadors del CPHB produirà un terratrèmol al llarg del sistema, desplaçant 
treballadors en cadena de manera que cauran els més febles i de centres més allunyats. A manera 
d'exemple, un Cap d’Unitat del CPHB que sigui desplaçat a Brians 1, podrà provocar el cessament 
d'un Cap d’Unitat provisional d'aquest centre que tornarà al seu lloc original de Genèric Servei Interior, 
desplaçant al seu torn al funcionari en comissió de servei que cobria el seu lloc, que al seu torn farà 
cessar a l'interí que ho substituïa, quedant aquest últim en situació d’atur. I quan un interí més nou 
acabi contracte serà cessat i substituït per l'interí cessat anteriorment, de manera que el desplaçament 
d'un Cap d’Unitat de CPHB pot acabar generant de manera solapada i encoberta el cessament d'un 
interí en centres tan allunyats com Puig dels Basses (Figueres) o Mas Enric (Tarragona).  
 

10. D'aquesta manera la promesa del conseller s'haurà complert a mitges: ningú del CPHB haurà estat 
cessat, senzillament perquè els cessats seran interins dels centres més llunyans, cessaments 
realitzats a més al llarg de diversos mesos camuflats com a mesures ordinàries de política de 
personal. 
 

La CONCLUSIÓ de tot l’anterior és evident: la necessitat de construir un centre nou a la Zona Franca 
o similar abans de tancar el CPHB és imperiosa. Només d'aquesta manera es podran evitar tots els 
problemes exposats més amunt. No fer-ho així ens aboca a una situació on TOTS els implicats, des 
dels jutges i treballadors a la més humil de les famílies, sortirem perjudicats a causa d'una decisió no 
meditada amb un indubtable objectiu polític conjuntural i immediat, amb menyspreu absolut dels 
efectes sobre els més desafavorits. Per això des de l’Agrupació de Personal Penitenciari de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya, es convoca concentració al 
davant del Parlament de Catalunya demà, dijous 9 de febrer, a les 16.00 hores. 
 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 8 de febrer de 2017 
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