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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A INFORMAR DEL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN 

RELACIÓ AL PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS PENITENCIARIS: 
TANCAMENT CP HOMES 

 

Avui ha estat convocat el grup de treball de serveis penitenciaris de la mesa 
sectorial per a informar de la signatura del Protocol de Col·laboració  entre el 
Dept. de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona en relació al Pla Director 
d’Equipaments Penitenciaris. Bàsicament es centra en el tancament del CP 
Homes de Barcelona i del CO1 i l’obertura d’un centre de preventius i un 
d’obert a Zona Franca. 

Ens informen que es convocarà en el seu moment una reunió especifica per 
tractar el tema, que per la seva complexitat requerirà d’un treball específic, 
únicament volen que constin dues premisses que presidiran la seva actuació:  
No hi haurà perjudicis per al personal que hi treballa i es mantindrà la totalitat 
de llocs de treball. 

TANCAMENTS:  

Es tanca el Centre Obert 1 de Barcelona, ubicat en el mateix recinte que el 
CP Homes, durant el primer trimestre de 2015 i es procedirà a l’enderrocament 
de l’edifici. Actualment hi ha 197 interns, que hauran de distribuir-se en els 
espais destinats als tercers graus en centres de Barcelona (Wad Ras i Trinitat).  

Dels 33 treballadors/es que presten servei actualment, 22 amb destinació 
definitiva i 11 amb destinació provisional, assumeixen el compromís de 
mantenir la totalitat dels llocs de treball. La part social demana que siguin 
ubicats en centres de la ciutat de Barcelona. L’Administració creu que serà 
possible mantenir aquest compromís. 

En relació al CP Homes de Barcelona, la previsió és que el procés de 
tancament comenci al llarg del 2015, de manera gradual, i finalitzi el primer 
semestre del 2017. El 30 de juny de 2017 ha d’estar enllestit el tancament. 

La premissa és la mateixa: no perjudicar cap treballador, sigui quin sigui el seu 
vincle, pel tancament. Com que el primer trimestre de 2015 pràcticament el 
tenim a sobre, demanem tan aviat com es pugui comencem a treballar sobre el 
tancament del Centre Obert. 
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OBERTURES: 
 
Es construiran, per substituir aquests equipaments, i també el centre obert del 
CP Dones, 2 centres a la Zona Franca (confluència dels carrers D i E amb els 
carrers 4 i 6). Un centre de preventius que acolliria uns 600 interns i un Centre 
Obert, amb capacitat per 800 interns, amb 2 mòduls (400  pe mòdul), reproduint 
la mateixa estructura que l’existent al CP Homes de Barcelona. Hi haurà espais 
d’utilització comuna pels 2 centres, però més endavant entrarem en detalls. 

Encara no hi ha xifres sobre personal, segons diuen el procés es troba en una 
fase embrionària i haurà de ser objecte d’anàlisi i estudi, amb la participació de 
la representació del personal. 

Han avançat que es preveu la construcció d’una parada de metro de la Línia 9 
i, si no arriben a temps, el reforç de les línies d’autobusos. Ens passaran la 
documentació, que també inclou la ubicació física prevista pels 2 centres, el 
més aviat possible.  

REHABILITACIÓ: 

La presó de dones serà objecte d’un procés de rehabilitació, que inclou, entre 
d’altres actuacions, la desaparició del centre obert. 

 

VALORACIÓ FINAL  

Davant les incògnites que genera un procés d’aquestes dimensions (encara 
que només s’han referit a Barcelona, hem de recordar que el nou centre de 
Tarragona ha de començar a funcionar a finals de 2015) i les implicacions que 
es poden derivar per centenars de treballadors i treballadores, demanem que 
es posin en marxa les reunions monogràfiques tan bon punt tinguem tota la 
documentació. Agafem la paraula a l’Administració: NO S’HA DE PERJUDICAR 
ELS TREBALLADORS I S’HA DE MANTENIR EL 100% DELS LLOCS DE 
TREBALL. 

A aquestes incògnites s’afegeix l’actual situació política que, de ben segur, 
incidirà sobre l’actual Govern de la Generalitat i, a partir de les eleccions 
municipals que s’han de celebrar al maig, sobre el govern de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

Barcelona, 10 d’octubre de 2014 
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