
PLATAFORMA PRO ZONA FRANCA

Objectius d'aquesta plataforma

L'objectiu primer d'aquesta plataforma és mantenir en funcionament el CPHB i 
el CP Obert 2 (Trinitat) sense cessament, acomiadament o desplaçament de cap 
dels seus treballadors, i sense afectació a d'altres treballadors de la resta de 
centres penitenciaris, fins l'entrada en funcionament del centre de preventius i 
secció oberta de la Zona Franca.

Per descomptat, endegar ambdós centres no pot suposar cap minva en la relació de 
llocs de treball del personal funcionari, personal laboral, d'empreses externes i forces 
i cossos de seguretat de cap centre penitenciari. La construcció de centres nous no pot
ser motiu de pèrdues de llocs de treball.

Ens proposem que els tancaments del CPHB i el CP Obert 2 (Trinitat) es faci 
tan bon punt estiguin oberts els equipaments penitenciaris de la Zona Franca 
però no abans. I per aconseguir aquest objectiu, tota vegada que emprar les 
mesures de conflicte laboral que ens permet la llei, volem arribar a tots els altres
col·lectius afectats i a tots els centres de decisió implicats:

-el Parlament, els seus grups i les diferents comissions
-els cossos i forces de seguretat
-Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo
-la judicatura, els col·legis professionals i associacions de perits
-les delegacions consulars
-les associacions assistencials, del voluntariat i la taula de participacio social
-els sindicats i col·lectius del ICS (sanitat) i el Departament d'Ensenyament

Qualsevol renúncia d'aquest primer objectiu de la plataforma unitària serà 
prèviament informada i sotmesa a l'aprovació de les assemblees de treballadors 
que es convoquin al CPHB.

En el supòsit que la renúncia compti amb l'aprovació expressa de l'assemblea de
treballadors del CPHB, aquesta plataforma pactarà les condicions per assolir un 
segon objectiu.



Normes bàsiques de funcionament

L'acció sindical d'aquesta plataforma serà unitària en tot moment.

Com a primer pas, se sol·licitarà a tots els grups parlamentaris que aprovin una 
resolució del Parlament de no tancament del centre fins a disposar de la totalitat
dels equipaments penitenciaris de la Zona Franca.

Actuarem amb una única sola veu a les reunions amb l'Administració, en 
l'àmbit del Departament i dels centres (Model i allà on hi hagi interins), en els 
comunicats sindicals de la Model i en totes aquelles mobilitzacions que es 
puguin dur a terme.

Aquelles actuacions que les diferents executives o delegats sindicals de les 
organitzacions -la plataforma inclosa- facin seran comunicades prèviament a la 
resta d'organitzacions perquè hi puguin participar.

No es participarà en cap reunió unilateralment sense que es convidi a participar-
hi a la resta d'organitzacions.

Aquesta plataforma manté i mantindrà en tot moment oberta la possibilitat 
d'afegir-s'hi, en les mateixes condicions que les acordades en el moment de la 
seva constitució, a la resta de sindicats i tots aquells col·lectius que comparteixi 
íntegrament aquest document.

Si arribés el cas de deixar de banda aquest objectiu per votació de l'assemblea, 
el nou acord inclourà, com a mínim, la defensa que el tancament de la Model i 
el CP Obert 2 i el possible desplaçament dels seus treballadors no suposi cap 
acomiadament, ni d'interins en aquest o altres centres, ni de qualsevol tipus de 
treballador ja sigui laboral, d'empreses contractades, de treballadors de l'àmbit 
de l'ICS, educació, etc.

Sindicats signants


