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L’INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES RECOMANA L’OBERTURA IMMEDIATA 

DE PUIG DE LES BASSES 
 
 
 
El darrer informe monogràfic que el Síndic de Greuges presenta sobre les actuacions 
dutes a terme com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, que correspon a l’any 2012, 
presenta, en relació a les visites dels centres penitenciaris de Figueres i Girona, una 
conclusió rotunda: es recomana “obrir el més aviat possible el Centre Penitenciari de 
Puig de les Basses”.  
 
Aquesta petició ja s’ha formulat de manera recurrent per part de CCOO: s’han fet 
actes de protesta a les portes del nou centre, s’han fet peticions a tots els grups 
parlamentaris, s’han fet intervencions als mitjans de comunicació, contínuament es 
reitera l’exigència a la Comissió de Seguiment. Esperem que les conclusions de 
l’informe del Síndic de Greuges, després de la visita als centres de Figueres i Girona i 
constatar la massificació i inadequació de les instal·lacions, suposin l’empenta 
definitiva perquè l’Administració obri d’una vegada per totes, i el més aviat possible el 
centre penitenciari de Puig de les Basses, i permeti millorar substancialment les 
condicions dels interns, l’ocupació definitiva dels seus llocs de treball per part del 
personal de la JU26 i el retorn del personal interí que ha patit la rescissió del seu 
nomenament en els darrers mesos. 
 
Després de la visita als centres es detecten innombrables deficiències. 
 
A Figueres: 

 
• La sala d’escorcolls de Figueres permet l’accés visual de l’interior. 
• Manca de departament especial. 
• Manca de cambres de seguretat a les cel·les habilitades al compliment 

de sancions. 
• Manca de cel·les destinades a ingressos. 

 
A Girona: 

 
• Dimensions molt reduïdes del departament especial. 
• Prestatgeries de marbre que possibiliten l’autolesió dels interns. 
• Espai i mobiliari dels interns del tot insuficient, també a Infermeria. 
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La conclusió és evident: “Hi ha una massificació i una sobreocupació del centre, 
en particular, de les cel·les, la qual cosa fa recomanable obrir al més aviat 
possible el centre Puig de les Basses.” 
 
Des de CCOO emplacem l’Administració perquè actuï de manera immediata i que 
doni compliment, atesa l’existència d’un centre penitenciari per estrenar, a les 
exigències plantejades des de fa anys des de tots els sectors (Síndic de Greuges, 
partits polítics, població afectada, representants del personal...), i doti a les 
demarcacions de Girona i Figueres d’un centre penitenciari modern, que permeti la 
descongestió dels centres penitenciaris actuals, millorant la qualitat de vida dels 
interns/es i del personal funcionari que té destinació en aquest centre, sense oblidar 
el personal interí al qual van desplaçar els funcionaris de la JU26. 
 
Barcelona, 24 de gener de 2013 
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