
 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tel. 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

 

Agrupació Personal Penitenciari 

INFORMA 
 

 SECCIÓ SINDICAL DE PUIG DE 
LES BASSES. 
 
 
 

REUNIÓ MONOGRÀFICA A LA DIRECCIÓ GENERAL     
SOBRE OBERTURA DEL CPPB 

 
Ens reunim els sindicats CCOO, CATAC i UGT amb la Direcció General. Presidint la reunió 
el Director General, Sr. Pere Soler, amb 10 membres del seu equip. 
 
Des de CC.OO. dels temes que varen sorgir a la reunió, us informem del que mes ens 
preocupa: 
 
1- La DG. afirma i manifesta que totes les provisions provisionals de comandaments,  tant 
d’interior com de tractament, les proveiran per sistema d’ATRI. Això trenca el consens que 
hi havia sobre les places a proveir de comandaments d’interior, acabant  amb el sistema 
que es venia utilitzant des de feia dècades. CC.OO ha defensat sempre que es respectin 
els criteris d’igualtat mèrit i capacitat.  
 
Mitjançant el sistema d’atri, la DG. introdueix en el sistema de selecció de personal per 
cobrir les provisionals l’entrevista “subjectiva” com a element definitiu de selecció. La DG. 
ho anomena “principi de competència”: en la practica es l’adjudicació subjectiva i “digital” de 
llocs de treball en l’àmbit públic. 
 
2- Informem al Director General que ja fa 3 mesos que el CPPB hi ha equips avançats, 
dotacions, plantilla, comandaments, etc... trets d’altres centres, sense que hi hagi cap intern 
per atendre. S’han deixat sota mínims preocupants CP Figueres i CP Girona,  on s’estan 
desatenent totalment els interns. Els interns del CP. Figueres estan desatesos, des del punt 
de vista del tractament, des de fa 2 mesos. En els centres de Girona i Figueres és on hi ha 
les necessitats de personal reals. 
Que fan 100 treballadors/es sense interns des de l’ 1 d’Abril?? 
 
3- Informem al Director General de la manca absoluta d’informació sobre els criteris pels 
quals s’escull el personal avançat que s’ha anat destinant al CPPB  
 
També que els continuats ajornaments de trasllat dels interns sense donar informació,(el 
10? el 17? el 26? ho tornaran a canviar?)  ha provocat divisió i crispació a la plantilla i 
també sensació de desorganització i improvisació de tot el procés d’obertura. 
El Director General ens demana paciència i l’actual director del CPPB Sr. Font, per acabar-
ho d’adobar, informa als assistents que ha passat una “enquesta de desitjos” al personal 
assignat fins ara al CPPB . 
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CC.OO. immediatament li ha de recordar que no pot substituir els actuals procediments, 
acords i instruccions vigents per adjudicar horaris i serveis, per “enquestes de desitjos” 
adreçades al personal, arbitràriament escollit, i que no pot deixar al marge, els 
treballador@s de CP. Figueres i CP. Girona. 
El CONCURS D’HORARIS I SERVEIS, es obligatori. 
 
 
4- CC.OO. demana informació sobre l’àrea privada del director al CPPB. La DG informa 
que és una zona de descans dels personal directiu i de recepció de visites i autoritats. Des 
de CC.OO. demanem que si son millores les volem estendre a tot el col·lectiu. Si no es així, 
es clarament una involució en el temps. 
 
5- Respecte a temes de mobilitat, concretaran els horaris i les parades de l’autobús i 
respecte les indemnitzacions del personal del CP. Girona, seran 3 dietes, a reclamar 
individualment i que donaran instruccions properament a la direcció per poder fer el tràmit. 
 
6- Informem també que, davant la pregunta de perquè no es va deixat entrar dos delegats 
sindicals al CPPB. el Director Sr. Font respon, que es culpa de la secretària de direcció. 
Insòlit!!.  El Sotsdirector General de Recursos Humans i Econòmics, Senyor Alfons R. ens 
garanteix que no hi haurà cap més problema en aquest sentit. 
 
 
7- Informem que a la petició de canvi d’ubicació de la prefectura de serveis, per no reunir 
requisits fonamentals de salut laboral, la resposta és: IMPOSSIBLE. 
 
SECCIO SINDICAL DE CC.OO.     FIGUERES 9 DE JUNY DE 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


