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DEFICIÈNCIES A LA MODEL 
CCOO DEFENSA LA NECCESSITAT D’UN CENTRE DE PREVENTIUS DIGNE A BARCELONA 

 
 
Davant les ultimes declaracions realitzades per alguns sindicats, aparegudes a diferents mitjans de 
comunicació, en referència a la necessitat del tancament imminent de la Model, des de CCOO volem 
expressar el que els nostres afiliats, i la gran majoria del personal d’aquest centre, pensen dels arguments 
esgrimits per aquells que desconeixen la realitat del CPHB, el seu funcionament i l’entorn: 
 

1. Plagues de rates

Des de fa molts anys tenim un protocol de desinsectació, desinfecció i desratització (control de 
plagues), aplicat per una empresa homologada al registre de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
empresa intervé periòdicament de forma programada i, a més a més, a sol·licitud del centre quan 
es detecta qualsevol incidència. 

. És cert que hi ha rates, sempre hi ha hagut, i en aquests moment s’ha de tenir en 
compte que l’augment d’aquesta espècie es deu a les obres que s’han estat realitzant pel traçat de 
la línia de l’AVE.  

2. Cel·les amb Xinxes

3. Aquest centre és l’únic a tot Catalunya que té a la seva plantilla un 

. Si bé és cert que en algun període de l’any hem pogut tenir alguna cel·la amb 
aquest problema, s’actua immediatament: es canvia als interns de cel·la i s’actua segons el protocol 
abans esmentat. 

biòleg

4. 

. La qual cosa, i com és 
evident, fa que davant qualsevol problema dels esmentats l’actuació sigui ràpida, eficient i ben 
dirigida. 
Desperfectes estructurals

El que no podem obviar, és que aquest centre va ser inaugurat l’any 1905, amb una capacitat i estructura 
adients a l’època que al llarg del temps han quedat superats. El centre té deficiències quant a serveis, tant 
pels interns, com pel personal que hi treballa, tot i que al llarg del temps s’ha intentat adaptar les 
estructures del centre a les seves necessitats i als canvis socials. 
 
Des de CCOO creiem que és imprescindible tenir un centre de preventius a la ciutat de Barcelona, donat 
que amb una situació de crisi com la que estem patint, traslladar la quantitat d’interns que surten cada dia 
des de la Model als jutjats, augmentaria més el cost per intern, increment que acabaria repercutint a les 
butxaques, ja prou malmeses, de tots els contribuents. 

 

. En aquest moment no ens consten. Les incidències que s’hi poden 
presentar, com a qualsevol altre centre, com degoteig d’aigua, descrostaments de parets i 
reparacions puntuals de manteniment, estan detectats i controlats, alguns s’han començat a 
corregir i d’altres, en breu seran reparats. Cap d’aquests desperfectes té caire estructural. 

CCOO continuarem treballant per tal de garantir que a la Model, tot i la seva antiguitat, es mantinguin unes 
condicions òptimes de seguretat i salut i denunciarem l’administració davant la autoritat competent per 
tots els incompliments de la normativa que atemptin contra el personal del centre.  
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