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SESSIó NÚM. 31

La sessió s’obre a les dotze del migdia i quatre minuts. 
Presideix Gemma Calvet i Barot, acompanyada de la vi-
cepresidenta, Cristina Bosch i Arcau, i de la secretària en 
funcions, Montserrat Ribera i Puig. Assisteix la Mesa el 
lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Da-
vid Bonvehí i Torras, Annabel Marcos i Vilar, Joan Morell 
i Comas, Marta Pascal i Capdevila, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Elena Ribera i Garijo i Maria Senserrich i Gui-
tart, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Aragonès i 
Garcia i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, Núria 
Segú Ferré i Sergi Vilamala i Bastarras, pel G. P. Socialis-
ta; Alicia Alegret Martí, Pere Calbó i Roca, Rafael López i 
Rueda i Sergio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, Joan Mena 
Arca i Marta Ribas Frías, pel G. P. d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Carmen de 
Rivera i Pla, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Justícia, Germà 
Gordó i Aubarell, acompanyat del secretari general, Enric 
Colet Petit.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10). 
Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes 
a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al 
Departament de Justícia. GP PPC, GP ICV-EUiA, GP C’s, 
GP SOC, G. Mixt, GP ERC (text presentat: BOPC 442, 3; 
esmenes a la totalitat: BOPC 458, 7).

La presidenta

Bé, bon dia. Iniciem la sessió relativa..., la sessió de la 
Comissió de Justícia i Drets Humans.

Projecte de llei

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya  
per al 2015 (esmenes a la totalitat de la secció 
pressupostària corresponent al Departament 
de Justícia) (tram. 200-00033/10)

Donem la benvinguda al conseller de Justícia; al secreta-
ri general, el senyor Colet; a tot l’equip del departament 
que els acompanyen.

Com saben, avui ens correspon fer l’explicació i la vo-
tació relatives al Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 relatiu al de-
partament, amb debat i votació de les esmenes a la to-
talitat que han estat presentades corresponents a la par-
tida del Departament de Justícia.

En primer lloc, té el torn d’intervenció el conseller per 
a l’explicació pertinent en relació amb el contingut i 
proposta de pressupostos.

El conseller de Justícia (Germà Gordó i Aubarell)

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, comparec davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, acompanyat del secretari general del depar-
tament i de la resta de l’equip de direcció del mateix 
departament, per exposar les línies mestres de la sec-
ció pressupostària del Departament de Justícia corres-
ponent als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2015.

El Departament de Justícia incrementa el volum de  
recursos destinats a la cohesió social, a l’àmbit judi- 
cial i d’execució penal. El pressupost del departament 
per al 2015 puja a 818,1 milions d’euros, i suposa un 
increment nominal de 18,5 milions d’euros respecte  
a l’any anterior –tot això ho tenen, em sembla, expli- 
cat resumidament en un document que se’ls n’ha fet en-
trega. El pressupost consolidat del departament, que in-
clou també el centre d’estudis i el Cire, és de 859,3 mili-
ons d’euros, amb un increment nominal de 26,4 milions 
d’euros.

Per segon any consecutiu des del 2010, el pressupost no 
pateix cap reducció, ans al contrari: té un creixement. 
Si tenim en compte que aquest any 2015 el Departa-
ment de Justícia transfereix el pressupost de la gestió 
dels serveis de salut de les presons i dels centres edu-
catius a l’Institut Català de Salut, i la governança i la 
connectivitat TIC al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, per un import global de 
33,2 milions d’euros, l’increment real del pressupost del 
departament és de 51,8 milions d’euros, és a dir, un 6,5 
per cent. D’aquests 51,8 milions d’euros, 40,8 milions 
són per recuperar la paga extraordinària i el 100 per 
cent de la jornada dels interins; els restants 10,9 milions 
d’euros són la consignació de la previsió d’ingressos de 
les taxes judicials catalanes i les previsibles transferèn-
cies de l’Estat per a la modernització de l’Administra-
ció de justícia.

Ara bé, si en lloc de mirar només el pressupost del 
departament ens centrem en el pressupost consoli-
dat amb els organismes autònoms, el creixement del 
pressupost és de 59,6 milions d’euros, que representen 
el 7,2 per cent d’increment respecte al pressupost de 
l’any 2014. L’increment d’activitat del Cire contribu-
eix, amb més de 7 milions d’euros, al creixement del 
pressupost consolidat del Departament de Justícia.

El gruix de la dotació pressupostària del proper any es 
destina a potenciar una administració de justícia mo-
derna i eficaç, i uns serveis penitenciaris de referèn-
cia. El pressupost preveu la creació del nou jutjat de 
Tortosa, la continuació de la implantació de l’oficina 
judicial, l’impuls de la mediació i la posada en marxa 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar, entre 
d’altres. L’activitat del departament genera unes des-
peses recurrents importants, que deixen poc marge 
per a la intervenció. El nombre d’òrgans judicials que 
determinen les despeses de l’Administració de justícia 
s’estableix des del Ministeri de Justícia, mentre que el 
nombre de persones recluses als centres penitenciaris 
el determina, lògicament, l’actuació de les mateixes 
persones, el Codi penal i l’aplicació que en fan jutges 
i magistrats.
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Així, doncs, l’estructura de despeses del pressupost és: 
un 67 per cent en despeses del personal, un 21 per cent 
en despeses de compra de béns i serveis, un 9 per cent en  
transferències corrents –essencialment, en justícia 
gratuïta i, en menys mesura, a la col·laboració d’enti-
tats del tercer sector en l’execució penal–, i el 3 per 
cent restant es destina a inversions. Des de la pers-
pectiva funcional, es mantenen les prioritats de l’any 
anterior: el pressupost es continua destinant en un 50 
per cent a l’Administració de justícia, un 40 per cent a 
l’execució penal –tant d’adults com de joves–, i el 10 
per cent restant a d’altres despeses del departament, 
incloses les transversals.

A què destinem, doncs, el pressupost? El pressupost 
del Departament de Justícia permet continuar els pro-
jectes planificats en els sis àmbits competencials que 
li són propis. En l’àmbit del suport a l’Administració 
de justícia, el departament avança en el desplegament 
territorial de la nova oficina judicial, en coordinació 
amb la Sala de Govern del TSJ de Catalunya. Es prio-
ritza la implantació del jutjat de Cornellà, prevista per 
al febrer de l’exercici 2015, i es continua amb els jut-
jats del Vendrell, el Prat de Llobregat i Amposta. En 
col·laboració amb la Sala de Govern del TSJ de Cata-
lunya, s’ha aconseguit la posada en funcionament d’un 
nou jutjat a Tortosa. En un pas més cap a l’assoliment 
de l’expedient judicial electrònic, i un cop incorporada 
l’experiència adquirida en la jurisdicció civil, aquest 
any 2015 se’n continua la implantació en jutjats de fo-
ra de la ciutat de Barcelona, i a més s’implementarà el 
mòdul de gestió processal en la jurisdicció social.

Els mòduls de justícia gratuïta s’incrementen un 0,5 
per cent, d’acord amb els col·legis professionals, in-
vertint la tendència dels darrers anys. Haurem de fer 
front, però, al previsible increment dels casos de justí-
cia gratuïta, fruit de les reformes legislatives estatals. 
Ara com ara, resta pendent de confirmar l’existència 
d’una contrapartida econòmica per fer front a aquest 
increment per part del Govern de l’Estat.

Continuarem donant suport econòmic a la normalit-
zació del català a l’Administració de justícia mitjan-
çant les actuacions de formació, difusió i foment del 
català entre els professionals del dret. L’any 2014 s’ha 
regulat normativament en aquesta matèria, i van par-
ticipar en els cursos de català prop de 1.500 professio-
nals de l’Administració de justícia i el dret. Des de l’inici 
de l’any 2015, s’ha incorporat, en col·laboració amb el 
Departament de Cultura, una nova plataforma virtual 
en els cursos de català, per tal d’ampliar-ne el nombre 
de participants potencials.

S’han reprès les obres a l’edifici judicial de Balaguer, 
a la Noguera, amb una inversió de més de 5 milions 
d’euros. El nou equipament començarà a funcionar 
el segon semestre de 2015. La concentració dels jut-
jats socials de Barcelona a la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, prevista per a fi-
nals de 2015, permetrà impulsar el model organitzatiu 
d’oficina judicial en la jurisdicció social, i, d’altra ban-
da, suposarà una millora per al personal al servei de 
l’Administració de justícia, els operadors jurídics i per 
als ciutadans.

Pel que fa als serveis penitenciaris, cal destacar la previ-
sió de fer realitat les actuacions a Barcelona per ini ciar 
el buidatge de la Model. També hi ha prevista l’obertu-
ra del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar, i la 
reconversió de l’actual centre ordinari de Tarragona en 
un centre de règim obert.

Continuarem la col·laboració amb el tercer sector en el 
treball amb persones sotmeses a mesures d’execució 
penal, tant dins dels centres penitenciaris educatius, 
com en d’altres tipus en compliment de mesures pe-
nals. Es consolida el pressupost de l’any 2014, quan 
es va incrementar en 1 milió d’euros l’import de les 
subvencions dirigides a aquestes entitats. Aquest pres-
supost també ens permetrà mantenir la normalitat en 
tots els serveis dels centres penitenciaris catalans, in-
cloent-hi les tasques de rehabilitació i reinserció.

En l’àmbit de l’execució penal a la comunitat i justícia 
educativa, es preveu un increment en l’execució de me-
sures penals alternatives, que han demostrat que són 
una opció fiable, eficaç i sostenible de compliment de 
les sancions penals. Aquest pressupost també garanti-
rà l’aposta per una atenció integral a les víctimes, que 
incrementi el grau de coordinació dels serveis propis 
amb la resta d’operadors públics i del tercer sector. En 
aquest àmbit, s’està treballant en l’adaptació de la car-
tera de serveis que implicarà l’entrada en vigor de la 
Llei orgànica de l’Estatut de la víctima, en espera de 
la resolució de les ingerències competencials que s’han 
incorporat a la llei estatal.

Pel que fa a les partides de Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, es promourà la mediació com a 
eix estratègic per a la resolució de conflictes, com a al-
ternativa a l’obertura de processos judicials contencio-
sos. L’informe de línies estratègiques de la media ció 
2014-2016, que compta amb l’aprovació del Govern, es-
tableix sis objectius a assolir en els propers dos anys, 
amb un increment de les dotacions econòmiques: es vol 
promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, 
afavorir un canvi cultural a favor de la mediació, fo-
mentar la cohesió social, equilibrar el percentatge de 
conflictes resolts a través de la mediació en relació amb 
els contenciosos judicials, impulsar la gestió integral 
de la mediació i, finalment, millorar la qualitat de les 
mediacions.

Per tal de garantir el correcte exercici del dret de fun-
dació, aquest Parlament ha aprovat la Llei del protec-
torat de les fundacions i de verificació de l’activitat de 
les associacions declarades d’utilitat pública, que de-
limita i clarifica les funcions de control i supervisió, 
amb un cost d’implementació per part del Departa-
ment de Justícia que és assumit pels mitjans personals 
i materials que actualment hi ha a la mateixa direcció 
general. Reforçant la comunicació amb el món funda-
cional, s’aconseguirà que la totalitat dels tràmits si-
guin telemàtics a finals d’enguany.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
disposa d’una partida pressupostària similar a l’any an-
terior, de 3,6 milions d’euros, que es destina a activitats 
d’índole formativa i de recerca vinculades a les matèries 
que són competència del departament. Per a l’any 2015, 
es preveu mantenir la seua activitat habitual a l’hora de 
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desenvolupar els plans de formació ini cial i d’acollida 
del personal penitenciari, essencial per a l’obertura del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, així com els progra-
mes d’adaptació a l’entorn d’e-Justícia.cat per al per-
sonal de l’Administració de justícia. Se segueix oferint 
formació específica sobre el dret civil català, d’acord 
amb el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, el Consell General del Poder Judicial i la 
Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

Finalment, pel que fa al Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció, cal destacar que està centrant tots els seus es-
forços a incrementar el nombre d’interns que poden 
treballar i incrementar la formació laboral com a ei-
na de reinserció i foment de la integració sociolaboral 
de les persones privades de llibertat. L’any 2015 es pre-
veu arribar als quatre mil ocupats, un 5 per cent més 
que a l’exercici anterior. Tot aquest esforç, el Cire el fa 
des del diàleg amb els diferents agents, per continuar 
avançant en acords de col·laboració amb institucions 
públiques i privades per consolidar els ingressos ex-
terns, i avançant cap al seu autofinançament.

Així, doncs, aquest pressupost, que per segon any con-
secutiu des del 2010 no ha sofert cap reducció, reforça 
les polítiques socials en l’àmbit de justícia en l’execu-
ció penal, permet avançar en la implantació de la nova 
oficina judicial amb l’horitzó 2020, fa realitat les ac-
tuacions més urgents del Pla director d’equipaments 
penitenciaris 2013-2020 i garanteix el funcionament 
de tots els serveis públics del Departament de Justícia. 
Per tant, amb la seua aprovació creiem que millora-
rem els serveis públics de justícia, fonamentals en l’es-
tat que tots volem construir.

Finalment, el Departament de Justícia està obert que 
aquest pressupost pugui ser millorat amb les aporta-
cions dels grups parlamentaris en la fase d’esmenes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Correspon ara la intervenció dels grups. Em substitui-
rà en la presidència la diputada Cristina Bosch, vice-
presidenta de la comissió, perquè em correspon la in-
tervenció en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana.

(Pausa.)

La vicepresidenta

Bé, comencem el torn dels grups parlamentaris. Comen-
cem pel Grup d’Esquerra Republicana, per un temps 
màxim de quinze minuts per grup.

Gemma Calvet i Barot

Moltes gràcies. Conseller, com sap, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana vam presentar esmena a 
la totalitat en aquesta secció pressupostària, i li ex-
posaré uns quants dels motius pels quals ho vam fer, 
en relació amb les discrepàncies que, des del punt de 
vista d’orientació pressupostària, a partir de les pro-
postes que vostès han fet, nosaltres, com a grup par-

lamentari, tenim respecte del model de les polítiques 
vinculades al Departament de Justícia, en relació amb 
els àmbits d’execució penal, model penitenciari, dota-
ció de recursos a l’Administració de justícia, i també 
el model del Cire.

Algunes de les qüestions que vostè ha plantejat ens 
preocupen notablement, i volem aprofitar aquest torn... 
Atès que la partida a la qual vostè, doncs, s’ha referit 
no detalla amb suficiència l’execució d’aquest pressu-
post, començaré pel relatiu a l’equipament de centres 
penitenciaris.

Vostè ens ha explicat que tenen intenció –i ja va fer-
ho, també, a la presentació que va fer a la Comissió de 
Justícia–..., de l’obertura del centre del Catllar aquest 
any. No ha dit res relatiu a l’operació de la Model, i 
li hem de dir que ens preocupa que la recent obertu-
ra del Centre Penitenciari del Puig de les Basses no 
ha estat feta de la forma que garanteixi els suficients 
recursos personals, humans i mèdics, perquè aquesta 
obertura s’hagi fet amb totes les garanties plenes de 
bon funcionament de l’Administració. I això podem 
dir-ho amb un cert coneixement de causa, atès que sap 
que la Comissió de Justícia es va desplaçar el dia 29 
de gener a fer una visita del centre penitenciari. 

Per tant, la primera qüestió que li plantegem és que nos-
altres creiem que no es poden obrir centres penitencia-
ris si no es fan les coses molt ben fetes, en termes de 
suficiència de recursos per garantir el que la legalitat 
estableix com a exigible per a un correcte funciona-
ment. I, en aquest sentit, ens veiem obligats a esmen-
tar, en primer lloc, l’assistència sanitària permanent, 
també la psiquiàtrica –també la psiquiàtrica. Sabem 
que depèn també del Departament de Salut; per tant, 
els dema nem un treball intens de coordinació perquè 
aquest desplaçament d’aquestes competències de Salut 
no vagi en detriment d’un avanç, que és el que es pre-
tenia..., sinó que justifiqui una involució, i això no ho 
podem consentir.

D’altra banda, creiem que la classificació dels interns 
amb problemes de salut mental requereix sempre 
–sempre– un departament de psiquiatria que faciliti 
que en els mòduls no s’hagi de conviure amb perso-
nes que estan sent, encara..., en situació d’ingrés pe-
nitenciari i amb problemes de salut mental, com s’està 
produint; i, també, evidentment, amb suficiència de re-
cursos pel que fa als funcionaris, perquè puguin, en el 
cas de substitucions, no veure’s obligats a estar, en una 
situació concreta, doncs..., un funcionari, encara que 
sigui en situacions puntuals, sol en un mòdul. 

Vostè em dirà: «Són situacions casuístiques, podem va-
lorar-ho de forma diferent...» Ens preocupa –ens pre-
ocupa– que es prioritzi l’obertura per sobre de la su-
ficiència de recursos, i li demanem que, en tot cas, en 
l’execució pressupostària d’enguany es valorin molt i 
s’aprengui també, encara que hi hagi hagut bona vo-
luntat política, dels errors comesos o, si més no, de les 
insuficiències que s’han hagut de gestionar.

En segon lloc, el tema de la Model. Nosaltres ja li ho 
vam dir en plenari; tornem a insistir-hi públicament: 
no volem l’enderroc del centre obert de la Model men-
tre no hi hagi un nou centre penitenciari a la ciutat de 
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Barcelona, amb el mateix règim de compliment, que 
ha costat molts anys mantenir, que és de centre obert 
i d’assistència diària a relacions de treball, a activitats 
laborals. No estem d’acord amb un desplaçament al 
centre dels Til·lers, no estem d’acord que s’externalitzi 
de la mateixa ciutat de Barcelona; és una involució en 
matèria de reinserció penitenciària, i, per tant, no cre-
iem que sigui justificable.

I li demanem, si és que s’ha adoptat aquesta resolu-
ció –que no tenim formalment aquesta informació per 
part de vostè–, que ho reconsiderin, que mantinguin 
de moment aquest centre, mentre no hi hagi un des-
plaçament de tot l’equipament de la Model tal com 
està previst, i que posi per endavant l’interès de la re-
inserció..., que qualsevol altre interès, inclús de donar 
mostres que ja s’està treballant en això..., i que podem 
considerar que també té bona voluntat política. Però li 
demanem que ho revisi perquè entenem que es privarà 
d’un recurs essencial per mantenir aquests dispositius 
imprescindibles. Estem parlant d’interns que molts 
d’ells surten d’hora al matí, que no tenen recursos eco-
nòmics per pagar-se els desplaçaments; estem parlant 
d’un recurs de primera necessitat en matèria de rein-
serció penitenciària –segur que la compartim, aquesta 
valoració–, i, per tant, per nosaltres és un servei es-
sencial que es mantingui tot el 2015 obert, aquest cen-
tre penitenciari, en la secció oberta, que és, a més a 
més, l’equipament, l’edifici que en l’anterior pla era el 
menys qüestionat des del punt de vista inclús arqui-
tectònic. 

En relació amb la dotació de recursos, també li dema-
nem que facin un esforç al màxim per poder reincor-
porar la plantilla d’interins –sabem que hi han places 
disponibles. Sempre insistim en aquest aspecte. Sa-
bem de la seva responsabilitat, però sabem, també, 
de les prioritats que vostès han de gestionar, i aques-
ta n’és una. És un compromís polític, és una demanda 
del col·lectiu, i, és més, hi han necessitats de reforços 
en els equipaments penitenciaris i també hi han neces-
sitats de reforços en els equipaments judicials.

Li’n posem dos exemples. Un d’ells són els jutjats re-
latius a violència masclista i els serveis tècnics: hi 
han insuficiències relatives a l’equilibri de la dotació 
d’aquests recursos a nivell territorial, atès que hi han 
jutjats que han d’acudir als serveis provincials i no 
sempre tenen la sort de poder ser atesos de forma rà-
pida. Sabem que és un fenomen molt complex, el de la 
violència masclista, i la resposta penal és vital –és vi-
tal–, i, en aquest sentit, cal la màxima especialització i 
la màxima dotació de personal especialitzat que pugui 
acompanyar les diligències judicials inicials per tal de 
dissuadir que les víctimes s’inhibeixin en el manteni-
ment de la denúncia. I això és fonamental, perquè, si 
no, ens trobem amb moltes dones que retiren les de-
núncies i que, al no ser degudament acollides, com es 
podria fer, i només pel procediment penal pur i dur, 
que no sempre convida a mantenir aquesta denúncia..., 
l’abordatge inicial és fonamental. I demanem aquí 
el màxim esforç per fer un reforç d’aquests equips i 
d’aquesta coordinació, segurament, amb la clínica me-
dicoforense, i amb la fiscalia, i amb els recursos que 
vostès hagin de gestionar en termes de coordinació. 

D’altra banda, la Llei del protectorat, com vostè ha dit, 
és ambiciosa, demana una dotació de recursos espe-
cífica. Creiem, pel que vostè ens ha dit, que es man-
tindrien els recursos disponibles existents, tot i que 
es pugui optimitzar personal tècnic. Sabem –sabem– 
que fins ara no han estat suficients, i ens preocupa 
que l’ambició de la llei en matèria de protectorat exi-
geixi un nivell de diligència, inclús de funcions, que 
no seria assumible per a l’equip actual. I, per tant, li 
dema nem aquí que també faci un esforç per poder fer 
d’aquesta llei un instrument útil, en benefici també de 
la transparència.

I aquí aboquem també l’exigència de la Llei de trans-
parència al Departament de Justícia, que haurà d’ha-
bilitar una readaptació de serveis: tot el tema del dret 
d’accés, tot el tema vinculat al bolcatge de les dades 
en el portal de transparència, i, també, la identifica-
ció dels grups d’interès. Tot això forma part, també, 
de tasques interdepartamentals. Ahir la vicepresidenta 
ens va dir que dimarts que ve tenen la primera reu-
nió de la comissió interdepartamental en matèria de 
transparència, i sabem que el Departament de Justícia 
haurà de destinar una partida o, si més no, haurà de 
reorientar partides perquè això sigui possible de fer en 
matèria de transparència.

Pel que fa a l’Observatori de Violència Masclista, que 
vostè sap que ha estat creat, doncs, a instàncies d’a-
quest grup amb les mocions que s’han acompanyat els 
darrers dos anys en aquest Ple, ens preocupa la funcio-
nalitat efectiva d’aquest observatori. Estem vivint situ-
acions dramàtiques, de dia en dia, de noves víctimes, 
i encara això pertany a una esfera molt més vincu lada 
a la recerca que no a un intercanvi efectiu de dades en-
tre Departament d’Interior, Departament de Justícia i 
coordinació amb el consejo. Volem que això sigui un 
salt qualitatiu. Això no demana més diners; demana 
un canvi de funcionalitat en aquesta optimització d’a-
quest observatori. I, per tant, nosaltres sabem que pri-
mer va estar ubicat a l’observatori com a grup de tre-
ball, en el de la justícia; sabem que ara està ubicat al 
centre d’estudis, i li demanem, si us plau, que es faci 
tot l’esforç perquè això sigui efectiu.

Vam demanar unitat en els indicadors, optimització de 
les dades existents en els diversos serveis existents a 
l’Administració de justícia de la Generalitat i de l’Es-
tat, i això caldrà..., amb coordinació i amb bones in-
tencions, perquè la llei estatal demana integralitat i 
coordinació amb les dades; per tant, estan obligats per 
llei, a Madrid, a donar-los totes les eines possibles per-
què això pugui ser efectiu. I demanem, en tot cas, que 
això sigui una prioritat. Si cal reforçar pressupostària-
ment aquest observatori, doncs, s’haurà de fer un es-
forç, perquè entenem que de moment no ha servit per 
al que es pretenia. 

També li he de dir que, evidentment, estem preocupats 
per la qüestió dels serveis d’orientació jurídica especia-
litzada, ara també el que s’ha engegat amb el SITE... 
–perdó–, amb el SIE. Sabem que això és competència 
de Madrid; no sabem en quina mesura vostès contri-
buiran o no econòmicament en la dotació de recursos 
econòmics. Els demanem que facin un esforç possible, 
dintre dels pressupostos que tenen, en una partida al-
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tíssima però de també alts costos des del punt de vista 
de la defensa jurídica. I, per tant, aquí voldríem saber 
si hi ha o no prevista una nova partida en aquest tema, 
atès que en el pressupost no es desglossa..., l’execució 
d’aquest pressupost.

També li demanem que consideri –o reconsideri– tot 
l’aspecte vinculat a la gestió del Cire. Sabem que s’es-
tan fent esforços, sabem que hi han moltíssimes em-
preses que hi estan col·laborant i sabem que cada ve-
gada més forma part d’un model, també, de gestió 
integral, des de la societat civil i des dels actors eco-
nòmics, de l’optimització de la reinserció laboral, no 
sols en termes, doncs, de dispensa de les quotes de la 
seguretat social, sinó també amb un model de negoci 
que pugui optimitzar una mà d’obra, però al mateix 
temps, també, impulsar processos de reinserció labo-
ral per a aquestes persones internes a presó.

Ens preocupa la precarietat i ens preocupa la manca 
de transparència. Creiem que és imprescindible, per-
què els vincles amb la societat i la normalització la-
boral de la població ingressada als centres penitencia-
ris sigui efectiva, que creguin que aquesta reinserció 
laboral els significa realment una oportunitat. I, per 
tant, aquí, tots els ponts de manteniment dels llocs 
de treball amb posterioritat a l’excarceració i la dig-
nificació màxima en termes de retribució de les per-
sones que estan sent ara mateix destinatàries de les 
places de tallers –que sabem que cada vegada, doncs, 
fan l’esforç que hi hagi més persones–, els demanem 
que, també, en termes de gestió i, si cal, doncs, dota-
ció pressupostària, siguin una prioritat perquè aquesta 
reinserció sigui efectiva.

D’altra banda, ens preocupa que en alguns aspectes 
la dificultat d’harmonitzar criteris de manteniment en 
les relacions laborals, doncs, amb interaccions, amb 
règims disciplinaris o amb canvis de centres peni-
tenciaris, no sempre pugui ser objecte d’una cura que 
mantingui aquest procés de reinserció laboral.

I això pel que fa a la gestió. L’altra és respecte a la trans-
parència. Saben que nosaltres també els vam presen-
tar una sol·licitud que hi hagi una web autònoma del 
Cire –autònoma–, no bolcada en el portal de trans-
parència, que pugui ser efectiva i eficaç, per bolcar la 
màxima transparència en el volum de negoci, en les 
empreses col·laboradores, en els llocs de treball i els 
centres de treball, i també en tots els centres de ven-
da dels diversos centres penitenciaris, en relació amb 
les llistes de preu i els proveïdors. Això és imprescin-
dible –és un servei públic–, i és natural i és lògic que 
li demanem això després de l’aprovació de la Llei de 
transparència, que, a més a més, obliga a tota aquesta 
expressió de transparència a través del Cire.

Per últim, li he de dir que, atès el moment en què ens 
trobem, el moment sensible des del punt de vista del 
procés històric a Catalunya, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, a través del seu president, va 
signar un acord, el 14 de gener, amb el president de la 
Generalitat, si més no verbal, per la necessitat d’acor-
dar una prolongació d’aquest acord que hem tingut du-
rant un any i vuit mesos en aquest Parlament, de suport 
indirecte al Govern en qüestions relatives a l’àmbit 
pressupostari, per tal de poder afavorir que aquestes 

eleccions acordades del 27 de setembre ens permetin, 
de forma significativa, avançar cap a un país més just 
i més net.

És evident que el procés que ens ha de portar que les 
eleccions del 27 de setembre siguin realment unes elec-
cions per la independència de Catalunya demana que 
les formacions polítiques que no compartim, en alguns 
aspectes, l’ideari polític respecte al futur del projecte 
polític d’aquest estat que volem ens hàgim d’acomo-
dar a fer d’aquesta política de procés una política hí-
brida i útil, i que puguem donar a la ciutadania –acabo, 
presidenta– la convicció que realment podem avançar, 
des de la pluralitat democràtica, però amb uns mínims 
acords necessaris, per poder ser efectius en aquest refe-
rèndum, en aquestes eleccions del 27 de setembre.

És per això que anunciem que, derivat d’aquest con-
text i d’aquest acord i de la voluntat ferma que aquest 
27 de setembre sigui útil a tota la ciutadania de Ca-
talunya, nosaltres retirarem l’esmena a totalitat –i ara 
ho anunciem–, i mantenim, òbviament, les esmenes 
presentades en termes sectorials i pressupostaris, no 
sens demanar-li que, per favor, o si us plau, consideri 
tota l’exposició que s’ha formulat en la mesura que serà 
també acció de treball parlamentari en els futurs me-
sos en aquest Parlament. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Calvet. Ara és el torn del Grup Socia-
lista. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Ferran Pe-
dret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I gràcies, conseller, per la seva ex-
posició. Deixin-me començar, abans d’entrar en l’anà-
lisi de la secció pressupostària, amb unes consideracions 
de caràcter general.

La primera és que el Govern actual de la Generalitat de 
Catalunya –no necessàriament l’actual titular del de-
partament, evidentment, sinó el conjunt del Govern en 
els dos mandats consecutius que ha tingut– ha conver-
tit un debat transcendent, molt transcendent, com és 
el pressupostari, però que hauria de ser ordinari per la 
seva recurrència anual, en un debat igualment trans-
cendent, però de caràcter extraordinari: quan no van 
tard, senzillament no van, i quan aconsegueixen anar 
només uns mesos tard, com enguany, ho fan després 
de les més estrambòtiques circumstàncies, a les quals 
ara feia referència la portaveu d’Esquerra Republica-
na, fruit d’aquest procés en què ens tenen immersos.

I dic «procés», en aquesta neollengua que vostès prac-
tiquen, tot i que el mot pretengui amagar el caràcter 
certament estàtic i el marasme de la realitat catalana 
actual. Perquè, a la vista de l’espectacle, que es situa 
entre el sainet i l’esperpent, que hem viscut mentre 
l’estranya parella, Convergència i Unió - Esquerra Re-
publicana, mercadejava amb assumptes tan greus com 
són els pressupostaris per un avançament electoral fi-
nalment i contradictòria diferit en el temps, un té les 
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mateixes sensacions que en llegir la famosa obra del 
germanòfon de Praga.

Tan esbalaïts ens han deixat a tots amb l’espectacle 
que ja ni els més ben daurats dels seus corifeus medià-
tics són capaços d’elogiar-lo sense acotar el cap i des-
viar la mirada. Després, evidentment, aquest especta-
cle ha anat demostrant el seu caràcter vergonyant. I és 
per aquesta crueltat «immisericorde» que el Govern 
infligeix al seu soci i rival, però que Esquerra Repu-
blicana, irreconeixiblement mesella, assumeix, que 
no puc ni vull acarnissar-me més amb la darrera, amb 
Esquerra Republicana.

I reitero, com ja vaig fer al seu dia en valorar la sec-
ció pressupostària del Departament d’Interior, la meva 
empatia amb els seus portaveus –i, en aquest cas, amb 
la portaveu en aquesta comissió–, situats davant el mal 
tràngol de defensar un sobtat canvi d’opinió respecte als 
pressupostos, en els quals, m’és ben manifest, no creuen 
i no creu la portaveu que m’ha antecedit. I ho dic amb 
el màxim respecte.

Perquè què fa bo ara el pressupost que no el fes bo fa 
unes setmanes? Únicament i exclusivament l’acord res-
pecte a la data de celebració d’unes eleccions. I a nin-
gú se li han amagat els interessos espuris i purament 
partidistes que hi ha al darrere d’aquesta tràgica, di-
guem-ne, negociació.

Mirin, l’última de les consideracions generals que vol-
dria fer és la que té a veure amb el defensat caràcter 
social dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Tant l’any passat com enguany, potser amb més èmfa-
si l’any passat –possiblement per això no s’hi han es-
carrassat tant aquest any, vist el fracàs dels anteriors 
esforços–, ens han intentat defensar que aquests eren 
els pressupostos més socials de la història. I, és clar, 
només podia dir-se si s’emprava la fal·làcia consistent 
a presentar les dades en termes relatius i no en termes 
absoluts, que és com cal mesurar la despesa social, ja 
que les necessitats sempre són en termes absoluts, i 
sens dubte han augmentat en els darrers anys.

La despesa social ha passat de 17.042 milions d’euros 
l’any 2010 a 14.835 milions d’euros l’any 2015, és a dir, 
2.207 milions d’euros menys en un moment de greu i 
urgent necessitat. I m’avanço a l’argument dels porta-
veus de Convergència i Unió respecte a això, que sem-
pre es queixen que..., «estem collats i escanyats per 
altres instàncies», per dir-los que la seva queixa rei-
terada respecte a la soga que els escanya oblida el fet 
que han contribuït a teixir-la a través de les lleis d’es-
tabilitat pressupostària que tant aquí com a les Corts 
Generals van votar favorablement.

Entrant ja a l’anàlisi de la secció pressupostària del 
Departament de Justícia, si bé és cert que, com ha 
dit el conseller, comparant-lo amb l’any passat aquest 
augmenta, vostè mateix ha explicat que en bona part, 
encara que no únicament..., això, evidentment, li ho 
reconec perquè és obvi i està a la vista de tothom, pe-
rò en bona part es deu a la recuperació de la catorzena 
paga. I, per tant, crec que val la pena entretenir-se a 
examinar algunes de les dades que des del nostre grup 
parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista, ens 
preocupen.

Les grans xifres del departament. A nosaltres ens ha 
cridat l’atenció que, malgrat l’augment que en aquest 
any es consigna al pressupost, si examinem l’exercici 
del 2015 en comparació amb el del 2011 –per no anar 
al del 2010, que és potser el darrer del cicle expansiu 
dels pressupostos de la Generalitat–, cau un 6,2 per 
cent el pressupost del Gabinet i la Secretaria General 
de Justícia –estic fent sempre la comparació exercicis 
2011-2015, eh?–, cau un 21,1 per cent el de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, cau un 17,4 per cent 
el de la Direcció General d’Execució Penal a la Co-
munitat i Justícia Juvenil. I li hem de reiterar..., ho sap 
bé el conseller perquè sempre li hem dit –sempre que 
hem tingut ocasió de parlar– que a nosaltres la qüestió 
de la justícia juvenil ens preocupa molt, i voldríem que 
es recuperés la prioritat absoluta en aquest terreny. 
I en aquest cas hem de dir que, a més, en la compa-
ració 14-15, encara que sigui lleugerament, també cau 
la previsió pressupostària respecte a aquest aspecte, a 
aquesta direcció general.

Pel que fa a les relacions amb l’Administració de jus-
tícia, hi ha una caiguda en l’exercici 2015 respecte al 
2011 del 25,6 per cent, i la caiguda respecte a l’any pas-
sat és del 5,4. En les despeses de personal dels centres 
penitenciaris hi ha una caiguda del 5,6, de l’11 al 15. 

Bé, i deixem aquí aquest repàs per grans xifres, tot i 
que ens segueixen cridant l’atenció les dues coses que 
li comentaré: la caiguda del 21,2 per cent, comparant 
el 2011 amb el 2015, com deia, del Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, i l’increment, en 
contrast amb tota l’altra evolució del departament, del 
pressupost del Cire, que del 2011 al 2015 ha crescut 
un 29,7 per cent. Sabem, perquè vostè les ha explicat, 
algunes de les estratègies amb relació al Cire, però 
la veritat és que ens agradaria, vist aquest increment 
pressupostari –l’increment del pes del Cire a dins del 
departament–, que hi hagués la màxima transparència 
possible, que hi hagués la màxima informació possi-
ble respecte als plans de desenvolupament futur i què 
pot significar això per als interns i per a les condicions 
retributives i les possibilitats de reinserció dels in-
terns, etcètera.

Si ho analitzem per programes, ens trobem que –ara 
comparo, perquè són les xifres que tinc, l’exercici del 
10 amb el 15– el programa 211, de l’Administració de 
justícia i Ministeri Fiscal, ha caigut un 15,8 per cent; 
el 212, de serveis de justícia juvenil i atenció a les per-
sones, un 35,3 per cent; el 213, de serveis penitenciaris 
i mesures penals alternatives, un 8,6 per cent; el 214, 
de dret civil, mediació i entitats jurídiques, un 24,1 per 
cent, i el 215, de formació del personal en l’àmbit de 
justícia, un 35,2 per cent, no?

Jo crec que, tot i que el conseller pugui estar satisfet 
que per segon any consecutiu s’incrementin en termes 
absoluts els pressupostos del departament, el cert és 
que hauria de causar general preocupació que especi-
alment en alguns dels aspectes més sensibles dels que 
acabo de comentar hi hagi una caiguda.

Pel que fa a la qüestió del personal, veiem una estabi-
litat en el personal al servei de l’Administració de jus-
tícia, tot i que el que voldríem –suposo que tots– és 
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que hi hagués la possibilitat de reforçar-lo, perquè les 
necessitats –almenys així ens arriba dels diferents òr-
gans judicials– segueixen sent urgents, imperioses. 
I caldria, tot i que s’actuï..., però caldria poder actuar 
amb major celeritat i, diguem-ne, amb major contun-
dència quan es detecta una necessitat, aportant més 
personal.

Pel que fa al personal penitenciari, veiem que en les 
places pressupostades per al 2015 hi ha una caiguda 
del voltant de tres-centes respecte a l’any anterior. És 
perfectament possible que una bona part es degui a 
aquest traspàs del personal dedicat a la qüestió de sa-
lut que abans comentàvem, però és cert també que ens 
arriba de tots els centres penitenciaris, a través de to-
tes les organitzacions sindicals, tant de classes com, 
diguem-ne, corporatives, que hi ha necessitats urgents 
de personal i que hi ha places a cobrir. I crec que fó-
ra bo que féssim una reflexió, com ha fet aquest Par-
lament en diverses ocasions, respecte a la possibilitat 
d’aprofitar professionals que tenen bagatge i experièn-
cia en el món penitenciari, com són aquests interins 
–dels quals hem debatut més d’una vegada– que estan 
esperant la possibilitat de reincorporar-se a una tasca 
que coneixen bé. I crec que aportarien al conjunt del 
nostre sistema personal ja format, ja amb experiència, 
que, ben segur, contribuiria a la seguretat del conjunt 
del personal i dels centres i que les necessitats detecta-
des, doncs, fossin mitigades d’alguna manera.

D’altra banda, vostè ha parlat de la previsió d’ingres-
sos per les taxes judicials catalanes. Jo no entraré a 
discutir-la-hi perquè no tinc els elements per fer-ho, 
però esperem que hagin fet vostès una previsió millor 
ajustada a la realitat que quan les van implantar, per-
què la recaptació que en aquell moment o poc després 
es va obtenir tenia poc a veure amb la previsió que 
vostès van fer. Esperem que en aquesta ocasió sigui 
més ajustada, com deia.

He de manifestar el meu acord radical –ho expresso 
així– amb les paraules de la portaveu d’Esquerra Re-
publicana pel que fa al Centre Obert 1 de la Model de 
Barcelona. Nosaltres creiem que, si les previsions que 
hi ha respecte a l’habilitació d’un centre obert més gran 
a l’entorn urbà de Barcelona són aquelles de les quals 
tenim coneixement..., ens sembla una despesa exorbi-
tant. I ens sembla que afecta el tractament i les pos-
sibilitats de rehabilitació o reinserció de les persones 
que estan internes en aquest centre obert 1 que es faci 
apressadament un trasllat al centre dels Til·lers, a qua-
ranta-cinc minuts de la ubicació actual, amb tot el que 
això significa respecte a les possibilitats de conciliació, 
amb el tractament, amb les dedicacions laborals, amb 
la conciliació amb la vida personal i familiar, que tam-
bé es important per a la reinserció, i pel programa Cer-
cles i per tantes altres qüestions que podríem seguir..., 
però que possiblement haurien de ser objecte d’una 
sessió més aprofundida sobre aquesta qüestió.

Li volíem traslladar també una pregunta amb relació 
a aquest traspàs dels serveis penitenciaris de salut al 
Departament de Salut, perquè no només hi ha el tras-
pàs del personal, sinó també de les inversions. I ens 
agradaria saber si ho pot quantificar, específicament 
pel que té a veure amb la despesa en medicació, per-

què no és menor: hi ha una despesa important en anti-
retrovirals i medicaments, per exemple, per a l’hepati-
tis, i altres, evidentment. I ens agradaria saber si això 
ho pot quantificar, si s’ha traspassat, com, etcètera.

I amb les nostres esmenes... Vostè ens ha convidat que 
els grups facin la seva aportació a través de les es-
menes per millorar els pressupostos. A fe que ho in-
tentem; esperem que la predisposició del conseller es 
traslladi a les votacions del seu grup parlamentari. 
Nosaltres el que li demanem són més recursos per a 
la lluita contra la violència masclista i per a l’acom-
panyament de les víctimes –això també ho ha esmen-
tat la portaveu d’Esquerra Republicana–; recursos re-
alment suficients per al desplegament de la Llei del 
protectorat, que també ha estat comentat, i, si pot ser, 
perquè tot i que pugui ser polèmic per determinades 
visions del món... –si pot ser–, un augment de les re-
tribucions per als interns que treballen als tallers, en 
el Cire, perquè realment són, per dir-ho en termes, di-
guem-ne, molt suaus, realment ajustades.

També li demanem més recursos i potser una nova 
disposició respecte al desplegament de la nova oficina 
judicial. Sabem i vostè ens explica que es fan esforços 
i que es van fent algunes experiències i programes, pe-
rò creiem que és hora d’intentar fer el pas de genera-
litzar-ho, i, per tant, fer una aposta perquè en un, dos 
exercicis pugui estar realment estès i generalitzat. Sé 
que això voldria dir un esforç important –no sóc, di-
guem-ne, un tabalot, eh?–, però crec que ja fa tants 
anys que arrosseguem això de la nova oficina judicial 
que aviat hauríem de començar a deixar de dir-li nova, 
eh?, com amb les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació.

També, tot i que es faci un esforç, crec que són necessa-
ris –i creu aquest grup que són necessaris– més recur-
sos per al torn d’ofici i el servei d’orientació jurídica. 
A ningú se li escapa que les necessitats han augmentat; 
la situació econòmica és la que és i l’evolució socioeco-
nòmica en el país és la que és, i hi ha molta gent que es 
pot trobar amb dificultats per accedir a la justícia, si no 
és amb una ajuda per part dels poders públics. 

Li demanem també que l’obertura prevista del centre 
del Catllar es pugui fer realment amb tots els recur-
sos que són necessaris; que no ens trobem, tot i que 
vostès expressin, com és normal, satisfacció amb el 
procés d’obertura de Puig de les Basses..., però que no 
ens trobem amb les deficiències detectades per alguns 
actors implicats en l’obertura de Puig de les Basses. 
Diguem-ne, que aprenguem d’allò que puguem ha-
ver après de l’obertura de Puig de les Basses. Com li 
deia, que es cobreixin les places vacants de personal 
als centres penitenciaris, i que es faci un major esforç 
–acabo aquí perquè s’esgota el temps– pel que fa al 
personal al servei de l’Administració de justícia.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular, té la paraula el diputat senyor Sergio San-
tamaría.



Sèrie C - Núm. 589 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de gener de 2015

COMISSIó DE JUSTíCIA I DRETS HUMANS, SESSIó NÚM. 31  10

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agrade-
cerle al conseller Gordó su comparecencia en esta Co-
misión de Justicia para exponernos la planificación de 
esta sección presupuestaria..., y para, habida cuenta de lo 
expuesto en su primera intervención, valorar el posi-
cionamiento de este grupo parlamentario a la hora de 
sostener la enmienda a la totalidad que hemos presen-
tado.

Senyor conseller, los presupuestos que el Gobierno de 
la Generalitat presenta para el Departamento de Jus-
ticia son inasumibles para este grupo parlamentario. 
Bueno, también lo eran para Oriol Junqueras, pero 
sorprendentemente ahora ya no son tan inasumibles 
–me detendré después en algunas consideraciones al 
respecto. No son los que cabría esperar para mejorar 
la situación de la Administración de justicia en Cata-
luña porque, como en el resto de las secciones presu-
puestarias, no piensan en ella, en Cataluña, sino en la 
campaña electoral preparatoria de las elecciones que 
Artur Mas ha fijado para el 27 de septiembre de es-
te año. Por tanto, podemos casi..., cabe calificar estos 
presupuestos como unos presupuestos de campaña. 

Además, son ficticios, y esto es grave. Son ficticios por-
que contemplan una estimación de ingresos que no 
tendrán. Concretamente, estamos hablando de más 
de 2.000 millones de euros que ustedes pintan, que el 
Govern de la Generalitat pinta a modo de burda inge-
niería contable para cuadrar las cuentas. Pero, en cual-
quier caso, podemos en su momento pasar la prueba 
del algodón: veremos su ejecución en última instan-
cia, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no?, la 
ejecución presupuestaria. Pero vaya por delante, vaya 
de antemano que, lógicamente, unos presupuestos de 
estas características no son presentables; por tanto, no 
deberían haberse presentado, lógicamente.

Desgraciadamente, y aun así, van a salir adelante. 
Y van a salir adelante porque la coalición que los apo-
ya –Convergencia Republicana– prefiere primar, poner 
por delante los intereses de partido que las necesida-
des de la gente, y eso es muy grave. Cuando se tildan 
de «presupuestos sociales»..., yo creo que hay que tener 
un poco de decencia política para hacer una califica-
ción de esa naturaleza, porque en absoluto lo son, y eso 
debería preocuparles, especialmente a un partido que 
dice ser de izquierdas, como es en este caso Esquerra 
Republicana.

Miren, Oriol Junqueras hace un mes, como he dicho, 
los consideraba «inviables debido a las restricciones 
que contienen» –palabras textuales de Junqueras. 
Eran poco menos que abominables, infumables, co-
loquialmente hablando. Y paradójicamente, además, 
después de escuchar atentamente la intervención de la 
señora Calvet, lo que no entiendo es cómo mantienen 
en este caso que no van a defender esa enmienda a la 
totalidad, porque su intervención denota que no acep-
ta estos presupuestos. Es más, los critica claramente, 
y sin embargo, en una especie de pirueta, decide que 
va a retirar esa enmienda a la totalidad. Yo sentiría 
vergüenza. Esquerra Republicana, hoy, tras sucumbir 
a las presiones del entorno separatista, los abraza en 

un ejercicio de titiritero que mediante una pirueta cir-
cense recurre a aquello tan consabido del «donde dije 
digo, digo Diego». Es un salto acrobático sin red, por-
que el 27 de septiembre se la van a pegar, y deberían, 
como digo, recapacitar. Están a tiempo.

Entrando al detalle de la sección presupuestaria que 
nos ocupa, debo comenzar diciendo que políticamen-
te su departamento, senyor conseller, tiene muy poco 
peso político en el gabinete. Y los números así lo di-
cen. Yo les puedo dar los números que hemos hecho 
nosotros, en el Partido Popular, porque a veces, co-
mo decía también anteriormente, la ingeniería conta-
ble da para mucho, pero nosotros nos hemos limitado 
a hacer una comparativa de datos globales. En el año 
14, el presupuesto del Departamento de Justicia as-
cendía a 832.891.160 millones de euros. En 2015 son 
859.293.340. Bueno, la diferencia arroja un incremen-
to, en porcentaje, de un 3,175 por ciento. Por tanto, ese 
es el incremento, y yo creo que son datos objetivos. 
Ahora bien, si los números que hace la conselleria son 
los mismos que cuando nos da datos sobre la ratio teó-
rica, que no real, entre funcionarios e internos, por 
ejemplo, en el sistema penitenciario, es evidente que el 
desfase es colosal. Pero, como digo, los números son 
los que son.

Además, en una partida que nos parece fundamental 
–y también hemos hecho la comparativa–, en lo que 
respecta al personal dependiente en este caso de la 
función pública, del Departamento de Justicia, para 
2015 presentan unos presupuestos con 14.669 perso-
nas. Hay una reducción de 35 funcionarios, de 36 la-
borales eventuales y 274 laborales fijos, lo que supone 
respectivamente un decremento de 0,25 por ciento de 
funcionarios, del 22,36 por ciento de laborales even-
tuales y de un 32,05 por ciento de laborales fijos res-
pecto a 2014. Eso son cifras que ponen de manifiesto 
que estamos todavía en fase de severo ajuste.

Como digo –como digo–, el Departamento de Inte-
rior, por ejemplo, duplica ese incremento respecto al 
de Justicia, por establecer un parangón entre lo que 
son gabinetes, o, mejor dicho, departamentos, en los 
que podríamos establecer una relación. Y no acerta-
mos a entenderlo, senyor conseller, porque debe tener-
se en cuenta el retroceso evidente que está experimen-
tando en calidad un servicio público esencial para el 
mantenimiento del estado de derecho en Cataluña co-
mo es la justicia. Su comparativa es demoledora. Hay 
doce departamentos en la Generalitat de Cataluña. El 
Departamento de Justicia ocupa, en cuanto a volu-
men presupuestario, el octavo lugar –de doce depar-
tamentos, Justicia ocupa el octavo lugar. En definitiva, 
lo que es una prioridad para los ciudadanos, que es la 
correcta administración de justicia, para ustedes no lo 
es. Luego, por favor, retire el calificativo de «social» 
porque no son unos presupuestos sociales, porque los 
datos objetivos lo desmienten.

Senyor conseller, no son invenciones mías. La justicia 
no funciona, y no se arregla con programas, porque 
además eso lo vemos en la propia valoración que se 
hace de los presupuestos –el aumento al que me he 
referido, del 3,17 por ciento. En cuanto a programas, 
se constata un aumento del 4,74 por ciento, pero, por 
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ejemplo, en cuanto a personal experimenta una reduc-
ción del 2,30 por ciento respecto a los datos presu-
puestarios de 2014. Por tanto, como digo, la justicia no 
se arregla con programas, sino con respuestas ágiles y 
eficaces frente a problemas que son serios e insopor-
tables. El tímido aumento presupuestario lo destinan, 
como he dicho, básicamente a esos recursos, y sin em-
bargo –y sin embargo– en lo que afecta a personal he-
mos constatado, como digo, una disminución.

Pero es que además hay datos objetivos que lo corro-
boran. Yo, ayer, o, mejor dicho, antes de ayer, en la 
sesión plenaria, expuse –aquello de «para muestra un 
botón»– que, por ejemplo, los juzgados de violencia 
contra la mujer de Gerona, o, mejor dicho, el único 
juzgado que hay está tramitando juicios rápidos, y se-
ñalan vistas orales para el próximo año 2016. Y eso 
que se trata de juicios rápidos. Yo creo, en fin, que iró-
nicamente habría que retirarle precisamente el térmi-
no de «rápido», porque en absoluto no lo son. Y, ade-
más, en materia de violencia contra la mujer, yo creo 
que debe ya dejar de funcionar aquello tan archico-
nocido de los golpes de pecho. Yo creo que aquí ha-
cen falta más recursos y más implicación, y eso en sus 
presupuestos no se constata.

Y digo más, el Juzgado Mercantil de Gerona está rea-
lizando señalamientos para finales del año en curso, 
y eso, como bien saben, repercute negativamente en 
la posibilidad de evitar insolvencias definitivas de em-
presas que de alguna forma podrían enjugar las ci-
fras de desempleo en Cataluña. Pero mucho me temo 
que ustedes también se han abonado en esta materia a 
aquello del «cuanto peor, mejor». Y es una competen-
cia, como digo, que le afecta directamente, porque no 
está de más que recuerde que desde los años 90-96 la 
Generalitat de Cataluña tiene transferida la competen-
cia –la competencia– en materia de gestión, en mate-
ria de recursos humanos, materiales, económicos, pa-
ra que la Administración de justicia funcione de forma 
competente. Y yo creo que eso es algo que debería-
mos recordar.

Es decir, no se trata de reclamar más jueces, más unida-
des judiciales, sino de procurar que las que hay –que 
los que hay– dispongan de los recursos necesarios, y 
además en adecuada coordinación con la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
Mire, senyor conseller, su Gobierno está para resolver 
los problemas de los ciudadanos, no para crear nuevos. 
Y cuando una persona reclama justicia, lo hace para ob-
tener una respuesta pronta, porque de lo contrario la in-
justicia está servida. 

La situación de las cárceles tampoco es alentadora. 
Hemos comprobado que los recursos están mal dis-
tribuidos, que arrastran cargas muy pesadas, como el 
pago de los derechos de superficie, que, como ustedes 
además reconocen, lastran la disponibilidad de fondos 
para necesidades perentorias. Está en su memoria; en 
el programa presupuestario 121 –dirección y admi-
nistración general– se dice textualmente que «el reto 
más importante se encuentra en la gestión de un pre-
supuesto que se reduce y que se encuentra condiciona-
do por el gasto destinado al pago de los derechos de 
superficie de los edificios penitenciarios y judiciales 

puestos en funcionamiento en los últimos años». Un 
error –un error a juicio de quien les habla. Se ha apos-
tado por una costosísima infraestructura y por una ca-
rísima tecnificación, y todo ello ha ido en detrimento 
del empleo de recursos humanos, que, además, en ma-
teria penitenciaria debería preservar uno de los fines 
que la pena debe cumplir, que es precisamente la re-
habilitación.

Senyor conseller, estuvimos el pasado 29 de diciembre 
visitando, con la Comisión de Justicia de la que formo 
parte, el Centro Penitenciario de Figueres, de Puig de 
les Basses. Y, efectivamente, pudimos comprobar que 
ese centro penitenciario se abrió deprisa y corriendo, 
y, como además pudimos comprobar en esa visita, la 
situación es explosiva. Constatamos demasiadas co-
modidades, pero en absoluto cumplimiento de la le-
gislación penitenciaria. En este centro penitenciario 
no funciona..., es decir, no se cumple con los criterios 
de clasificación penitenciaria. Nos trasladaron, los re-
presentantes sindicales, que las personas que ingresan 
en esos centros no son clasificadas, sino que están, di-
ciéndolo de forma literal, «mezcladas», y eso nos pa-
rece que para quien pretende decir o proclamar a los 
cuatro vientos que el sistema penitenciario en Catalu-
ña es un modelo de éxito, pues, como digo, se compa-
dece mal con la realidad. Pero una realidad que no pu-
so solo este diputado, que, como digo –y, en fin, quien 
mantenga lo contrario está en situación de desmentir-
lo–, pudieron constatar todos los diputados que for-
mamos parte de esa comisión, y que, por tanto, en fin, 
creo que podrán avalar lo que yo acabo de exponer.

En el ámbito penitenciario, senyor conseller, no com-
partimos su política de concesión de terceros grados 
injustificados, cuando de delitos relacionados con la 
corrupción se trata. Es una cuestión delicadísima, te-
niendo en cuenta la que está cayendo. Y me refiero, 
como usted puede imaginar, a los casos de los seño-
res Lluís Gavaldà, miembro de Unión Democrática de 
Cataluña i de su federación, cuyo partido, Unió De-
mocràtica, reconoció haberse financiado ilegalmen-
te..., o como el caso más reciente del señor Josep Lluís 
Núñez. Porque, en definitiva, esas decisiones, de las 
que en principio no hemos –por lo menos a fecha de 
hoy– conocido su motivación, lo que transmiten es 
desconfianza y desafección a la ciudadanía en un mo-
mento crucial de nuestra historia política. Porque, en 
definitiva, lo que comprueba la gente es que la ley no 
es igual para todos. Y le vamos a pedir explicaciones 
en la comisión. Es más, yo ya he solicitado formal-
mente su comparecencia para que, en definitiva, nos 
explique el porqué de estas concesiones.

Por tanto, senyor conseller, una primera conclusión 
es que el presupuesto de Justicia prolonga las disfun-
ciones en un servicio público que es esencial para el 
mantenimiento del estado de derecho en Cataluña. 
Mire, senyor conseller, los presupuestos de una comu-
nidad autónoma, por definición, pretenden asignar re-
cursos públicos que los ciudadanos ponen en manos 
de sus representantes para que los servicios públicos 
que presta la Administración sean garantizadores del 
estado de bienestar. Cuando estos recursos se quieren 
destinar a diseñar estructuras de estado, además de in-
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currir en una flagrante vulneración del ordenamiento 
jurídico constitucional, se desatiende la resolución de 
los problemas de la gente, aunque eso ya se ha vis-
to que no les importa. Reitero: Esquerra Republicana, 
que los calificó de inviables por sus restricciones, aho-
ra los apoya, no porque sean viables por arte de birli-
birloque, sino porque a cambio consigue una fecha 
anticipada de elecciones, y con ello adulteran el recto 
ejercicio de la acción política parlamentaria.

Voy acabando, señora presidenta. Cuando la ley más 
importante de un parlamento, como es la Ley de presu-
puestos, no te gusta, no se respalda, y se le retira el apo-
yo a quien la presenta a fin de construir otras mayorías 
parlamentarias. Lo que no debe hacerse nunca es dar tan 
lamentable espectáculo como el que hemos vivido en 
Cataluña desde el 9 de noviembre hasta la fecha, y que 
mucho me temo que proseguirá.

Seré muy gráfico –para acabar–: ustedes, que promue-
ven la independencia, no paran en barras, las de la se-
ñera, sino que nos prefieren estrellados. Y, en lugar de 
presentar unos presupuestos que apuesten por la recu-
peración económica, nos traen otros de continuidad 
que ahondan en el languidecimiento en la prestación 
de los servicios públicos por su inoperatividad. No es 
un problema de falta de recursos. Manejan un presu-
puesto...

La vicepresidenta

Senyor diputat, ha d’anar acabant, eh?, si us plau.

Sergio Santamaría Santigosa

...de 27.000 millones de euros –es mi última referen-
cia–, y no saben distribuirlos con el adecuado criterio. 
Yo ya se lo he dicho, senyor conseller, en varias oca-
siones: dejen las estructuras de estado y preocúpense 
por el estado de las estructuras. Para esto último tie-
nen competencias; para lo otro, senyor conseller, ten-
drán problemas. Nada más.

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat. Ara, pel Grup Parlamentari 
d’I niciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, té la paraula el senyor diputat Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí. Gràcies, presidenta. I gràcies, també, al conseller i 
al seu equip per la seva compareixença avui en aques-
ta sessió de la comissió parlamentària. Abans de res, 
des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida voldríem fer 
una reflexió genèrica sobre el marc en el qual contex-
tualitzem la presentació d’aquests pressupostos. No és 
que no siguin uns pressupostos socials, és que clara-
ment són uns pressupostos antisocials. I és cert que no 
ajuden, les contínues deslleialtats per part del Govern 
de l’Estat, sinó que són deslleialtats que aprofundeixen 
a fer, doncs, dels pressupostos de Catalunya els segons 
pressupostos antisocials que malauradament s’aprova-
ran en aquest Parlament.

Són uns pressupostos que no modifiquen substancial-
ment les seves polítiques fiscals, i, per tant, no poden 
donar respostes als reptes que té el nostre país, i que 
el que fan és incrementar encara més les desigualtats 
que avui s’han instal·lat a Catalunya. Unes desigual- 
tats que comencen pels 726.000 aturats que hi ha al 
nostre país; el 41,4 per cent, és a dir, quatre de cada 
deu aturats, ja són aturats de llarga durada, ja són per-
sones amb més de dos anys sense ocupació. Tenim di-
nou mil persones..., és la comunitat autònoma líder en 
el que s’anomena l’«exili econòmic», és a dir, aquelles 
persones, fonamentalment els joves, que han de mar-
xar del país per buscar un futur fora de Catalunya i 
fora de l’Estat. Tenim una pobresa laboral del 12 per 
cent, és a dir, treballadors i treballadores que són po-
bres, tot i treballar, tot i tenir un lloc d’ocupació. El 
31,6 per cent de les llars no arriben a final de mes al 
nostre país, i el clar exemple de tot això seria què està 
passant en els barris de Barcelona: mentre tenim bar-
ris empobrits, com poden ser la Trinitat Nova, la Ver-
neda o el Carmel, que han perdut en els dos últims 
anys entre tretze i dinou punts de renda, els cinc barris 
més rics de Barcelona han incrementat la seva renda 
en disset punts. Per tant, les desigualtats en aquest país 
sembla que han vingut per quedar-se, i sembla que 
els pressupostos de la Generalitat aprofundeixen en 
aquestes desigualtats.

En matèria de justícia i serveis penitenciaris, comen-
cem aquesta compareixença, senyor conseller, fent-li 
arribar la nostra preocupació per l’excarceració, per 
concessió del tercer grau per via accelerada, de Ga-
valdà, dels Núñez i Navarro, que ja està recorreguda 
pel fiscal i que podria ser que el jutge de vigilància 
penitenciària revoqui. Tornem a incidir en el mateix 
criteri erroni que va provocar la concessió del tercer 
grau als directius d’FGC, que també va constituir un 
escàndol i que va ser revocat pel jutge de vigilància 
penitenciària.

Pel que fa concretament als pressupostos, la memòria 
dels pressupostos reconeix que disminueixen els re-
cursos destinats a l’Administració de justícia i a l’exe-
cució penal als serveis penitenciaris, tot i incremen-
tar-se la demanda de serveis a la justícia per part dels 
ciutadans, tant en l’àmbit de l’Administració de justí-
cia i serveis vinculats als òrgans judicials que impar-
teixen justícia i als instruments de mediació, com en 
l’àmbit de l’execució penal. El 2013 s’ha obert la nova 
presó de Puig de les Basses, a Figueres, i el 2015 està 
prevista l’obertura del nou Centre Penitenciari de Mas 
d’Enric, a Tarragona, però la despesa anual en justí-
cia per habitant ha passat de 117,65 euros –ho repetei-
xo, per habitant– a una previsió de 105 euros per habi-
tant l’any 2015, amb l’agreujant que el grau d’execució 
pressupostària real el 2014, l’últim que hem pogut co-
nèixer, va ser de només 89,97 per cent, raó per la qual 
es fa difícil creure que el 2015 s’arribi a l’objectiu d’un 
95 per cent d’execució.

Pel que fa al personal, el grau de temporalitat en els que 
presten servei a la justícia està realment, el 2014, en un 
24,66 per cent, a la qual cosa cal afegir que més del 8 
per cent del personal està a l’espera d’assignació del seu 
destí definitiu. Ambdues situacions afecten especialment 
els serveis penitenciaris, que són uns dels serveis que es-
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tan patint més tensions per manca de personal i per la 
impossibilitat d’aplicar els programes de reeducació i re-
inserció que es prestaven fins al 2010. La manca de per-
sonal en els serveis penitenciaris és gravíssima, com ho 
demostra el fet que es prevegin nou-centes hores extres 
de treball, mentre es manté constant, en sols un 15 per 
cent, el nombre de personal interí contractat per donar 
serveis penitenciaris, xifra que en realitat encara és me-
nor. Això, mentre la borsa d’interins està plena de perso-
nal que va ser apartat l’any 2011, malgrat fer molts anys 
que prestaven serveis que ara es troben a faltar.

És especialment preocupant que en un àmbit tan sen-
sible com és el de la justícia juvenil el nombre de per-
sonal destinat a atendre, educar i resocialitzar els jo-
ves en situació de perillositat s’hagi reduït de 378, que 
hi havia el 2012, als 355 del 2014 i previstos per al 
2015, i que, per tant, es rebaixin de 12.540 a 10.450 
les intervencions anuals amb menors i joves per apli-
cació d’ordres i mesures judicials. La mitjana de me-
sures penals alternatives en execució penal es vol re-
baixar de les 7.116 que realment es van prestar el 2013 
a tan sols 6.200 l’any 2015. Resulta, per tant, incom-
prensible que en els pressupostos de 2015 no es preve-
gin més recursos per als serveis d’assistència jurídica 
i justícia gratuïta, en què es preveuen 460.000 assis-
tències, quan ja el 2013 van arribar, de fet, a més de 
464.000, quan sabem que s’incrementa la necessitat 
de donar assistència jurídica gratuïta davant la situa-
ció d’empobriment generalitzat dels sectors treballa-
dors i dels més desafavorits de la societat, especial-
ment en matèria de desnonaments d’habitatges, tant 
hipotecaris com de lloguer, i tot el que té a veure amb 
les crisis familiars.

Pel que fa, conseller, a les inversions en nous equipa-
ments judicials previstes per al 2015, una mica més 
de 6 milions i mig, no cobreixen ni de lluny les ne-
cessitats de nous edificis judicials i de remodelació i 
millora d’edificis i instal·lacions al servei de la justícia. 
De fet, com a novetat, tan sols es preveu la inversió de 
l’edifici judicial a Balaguer, i l’ampliació de l’edifici 
dels jutjats al Canyeret, a Lleida, quan d’altres edifi-
cis judicials s’esperen des de fa anys, com és el cas del 
Fòrum de la Justícia, a Tarragona, però també a d’al-
tres ciutats.

Pel que fa a les inversions en equipaments per a ser-
veis penitenciaris, pràcticament van destinades a l’a-
cabament del centre penitenciari de Tarragona, a repa-
racions d’altres centres, però no es preveu cap inversió 
real per fer les noves instal·lacions penitenciàries a 
Barcelona ciutat, que han de permetre el tancament 
proper de la presó Model.

En el mateix ordre de coses, el centre del Puig de les 
Basses s’ha obert tard i malament, amb manca de per-
sonal necessari en tots els serveis: el de règim intern, 
el de formació i rehabilitació, el d’infermeria, etcètera. 
La manca de personal penitenciari, conseller..., les rà-
tios que vostè de vegades explica, doncs, no són creï-
bles per a aquest grup parlamentari, perquè computa 
tot el personal adscrit a la direcció general a serveis 
penitenciaris, quan molts d’aquests no estan prestant 
serveis als centres penitenciaris. El personal cal que 
estigui als centres penitenciaris, als mòduls, fent for-

mació i reinserció, garantint la seguretat, i aquest per-
sonal vostè ja sap que no és suficient.

A molts mòduls en què hi ha centenars d’interns, en 
molts moments sols hi ha dos funcionaris, com ho va 
poder comprovar, com es va poder veure en la recent 
visita que aquesta comissió va poder fer al nou cen-
tre de Puig de les Basses. No hi havia encara el per-
sonal d’infermeria necessari. Malauradament, hem de 
recordar que a primers de desembre va morir una in-
terna per sobredosi al Centre Penitenciari del Puig de 
les Basses. Tot i que el personal no mèdic la va aten-
dre ràpidament, li va fer reanimació, i el SEM va arri-
bar amb molta urgència, el cert és que no hi havia cap 
metge de guàrdia, com a posteriori s’ha reconegut.

Voldríem també situar algunes de les propostes con-
cretes que presentem des del Grup d’Iniciativa i Es-
querra Unida a aquests pressupostos en la secció de 
justícia. Creiem que és important ampliar la partida 
corresponent als diversos conceptes de retribució del 
personal dels serveis penitenciaris, en les diverses es-
pecialitats, per cobrir de forma efectiva la totalitat de 
la relació de llocs de treball, tant en personal que tin-
gui plaça guanyada en concurs o oposició..., i la resta, 
tornant a contractar el personal interí que va ser aco-
miadat l’any 2011 i encara està a la borsa d’interins. 
Cal també, conseller, donar prioritat al compliment de 
la moció aprovada per aquest Parlament pel que fa a la 
dotació al personal de serveis penitenciaris de mitjans 
materials, tot el que té a veure amb la renovació del 
vestuari i el material de comunicació interna i de se-
guretat.

És important, i hauria de ser una prioritat del seu de-
partament, millorar i ampliar els serveis de justícia 
gratuïta i d’orientació jurídica, amb actualització de 
les retribucions dels lletrats que presten els serveis i 
dels criteris de retribució dels diferents serveis, segons 
càrrega de treball exigida, de conformitat amb les pro-
postes fetes pels professionals afectats. Proposem des 
del grup tornar a implantar els mòduls de participa-
ció i convivència, amb els criteris de funcionament tal 
com estaven dissenyats i dotats fins a l’any 2012, i es-
tendre’ls progressivament i amb els mateixos criteris 
a tots els centres penitenciaris de compliment de Ca-
talunya.

S’està desmuntant aquesta experiència positiva que va 
començar a funcionar al centre de Lledoners amb par-
ticipació de la societat civil, entitats de suport, etcè-
tera. Ara se’ns diu que l’experiència es vol generalit-
zar, cosa que vol dir que perd tot el sentit de promoció 
de la superació personal dels interns, i a més significa 
menys implicació també del personal, tant de règim 
general com de formació i rehabilitació, i desincenti-
va els interns que volen accelerar la seva rehabilitació.

És important, també, incrementar els recursos des-
tinats a justícia juvenil; per tant, millorar els proces-
sos de suport a les actuacions preventives dels ajunta-
ments amb el Programa de suport a la prevenció de la 
delinqüència juvenil i la mediació comunitària. I cal 
urgentment adjudicar i iniciar de forma efectiva les 
obres de construcció de l’edifici del Fòrum Judicial 
de Tarragona –portem massa anys de retard–, l’última 
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gran ciutat, cap de demarcació, que encara no té una ciu-
tat judicial com cal. Ja la tenen a Girona, la té Barcelona, 
la té Lleida, i encara està pendent la de Tarragona.

Pel que fa al funcionament de la justícia a Catalunya, 
cal dotar de forma efectiva totes les places de personal 
auxiliar dels diversos jutjats de Catalunya que estaven 
vacants als conjunts dels òrgans judicials de Catalu-
nya. Aquí parlem de manca de personal, de material 
bàsic, del fet de no implementar la nova oficina judi-
cial, etcètera.

I, finalment, el Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida vo-
lem mostrar especial preocupació per la situació dels 
jutjats de violència de gènere. Cal habilitar la partida 
necessària per dotar dels recursos materials i perso-
nals necessaris els jutjats de violència domèstica; do-
tar els jutjats de violència domèstica dels equips de su-
port forense específics que permetin detectar de forma 
immediata les diverses situacions i circumstàncies de 
violència sobre les víctimes en el mateix moment de for-
mular la denúncia. Aquest serà el pas efectiu que cal 
per poder, doncs, desplegar tot el que té a veure amb 
les situa cions de violència masclista, de violència do-
mèstica, que patim a Catalunya en aquests moments.

Per tant, i acabant la meva intervenció, senyor conse-
ller, des del Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida man-
tindrem la nostra esmena a la totalitat, fonamentada 
bàsicament en quatre conceptes: el primer, em sem-
bla que són recursos insuficients els que destina el Go-
vern de la Generalitat en matèria de justícia, segura-
ment també motivat per la manca de valentia a l’hora 
d’aplicar polítiques fiscals diferents, que no blindin els 
privilegis dels més poderosos, com acostuma a fer el 
Govern de Convergència i Unió. El segon element és 
la gestió del personal: no compartim l’alta tempora-
litat, l’alt grau de temporalitat dels treballadors de la 
justícia, i la manca, doncs, de recursos humans, tam-
bé, en aquest àmbit. El tercer element és, per tant, la 
falta de garantia del manteniment dels equipaments 
penitencia ris al nostre país, i, finalment, la falta de 
priorització i la poca inversió en els nous equipaments 
judicials a Catalunya.

Per tant, entenem que els seus pressupostos..., la secció 
pressupostària de Justícia no dóna garantia al compli-
ment de cap d’aquests punts, i, per tant, des d’Inicia-
tiva i Esquerra Unida mantindrem la nostra esmena a la 
totalitat.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula la diputada senyora Carmen de Ri-
vera.

Carmen de Rivera i Pla 

Sí. Gracias, presidenta. Conseller, gracias por la expo-
sición que ha hecho, y, si me lo permite, antes le ha-
ré unas consideraciones de carácter general sobre los 
presupuestos que se han presentado por el Govern, y 
luego pasaré a detallarle la posición de este grupo res-

pecto a los que se presentan hoy, por su parte, corres-
pondientes a su Departamento de Justicia.

En primer lugar, nos parecen unos presupuestos fic-
ticios que, francamente, ni el propio Govern creemos 
que se los crea y que confíe en que los pueda cumplir. 
Igual que en los del ejercicio anterior, nos parece que 
son un triple fraude democrático, social y contable: 
democrático, por la dilación en su presentación y por-
que hemos encontrado a faltar un verdadero debate 
parlamentario; social, porque se camufla de gasto so-
cial, pero el peso social de estos presupuestos es igual 
que el de 2004 –estamos en gasto social con los mis-
mos importes de hace una década–, y contable, por-
que ustedes hacen un fraude contable, hablan de unos 
ingresos que para nosotros son fantasmas –ingresos 
fantasmas–, porque se basan en unas partidas que no 
son exigibles.

Nos parece que son una comedia de Convergència i 
Unió con Esquerra Republicana de Catalunya de pro-
tagonistas –pero el problema es que para muchos ciu-
dadanos son una tragedia–; son una carta de reivin-
dicaciones al Estado.., pero que en realidad tienen 
partidas trampa; que son inútiles para la reactivación 
económica y están enfocados a la construcción nacio-
nal y no a las necesidades de los ciudadanos. Y, como 
ya le he dicho, desde luego, en ningún caso son pre-
supuestos sociales, porque van a necesitar, conseller, 
de una negociación política, y una negociación políti-
ca que en este contexto de tensión identitaria y de des-
lealtad institucional no se va a poder producir.

Y nosotros desearíamos –desearíamos de verdad–, 
porque tuve ocasión de decirle esto en el Pleno ante-
rior, que usted consiguiese y mantuviera una negocia-
ción con el ministro de Justicia, porque seguramen-
te –y desde luego con estos presupuestos se ve– estos 
presupuestos no son suficientes. Y es necesaria una 
implicación directa del Govern de la Generalitat y, en 
este caso, del conseller de Justicia..., de dotar de sufi-
cientes medios a los juzgados que lleven casos contra 
la corrupción. Y nosotros le animamos, le instamos 
y le dijimos que tendría nuestro apoyo para conse-
guir más medios. Usted ha iniciado un diálogo con el 
ministro Catalá –nos consta–, y esperamos que ten-
ga éxito precisamente para conseguir más fondos para 
dotar a la justicia.

Respecto a los presupuestos que nos acaba de presen-
tar, yo detecto cierto optimismo, cierto orgullo, pero, 
francamente, conseller, estos presupuestos no son co-
mo para venirse arriba. ¿Por qué? Porqué nos preocu-
pa el incremento de un 7,99 por ciento para altos car-
gos, cuando al resto de personal, a pesar de que hay 
un incremento del 7,85..., el único aumento que se ve 
–además, usted lo ha confirmado ahora, cuando lo ha 
explicado– es para pagar la paga extra de los funcio-
narios y recuperar el 15 por ciento de la jornada que 
se recortó. Y, claro, entonces vemos que tenemos un 
aumento cero de condiciones salariales para los fun-
cionarios de justicia, porque la reposición..., que aquí 
lo único que se hace es reponer salario y jornada que 
ya tenían estos funcionarios y que se les quitó –que se 
les quitó– el año pasado..., el año pasado y ejercicios 
anteriores –perdón. Y tenemos además un problema 
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serio, y que nos parece que la Generalitat tiene que 
abordarlo cuanto antes: tenemos la paga extra del 
2012, que ya hay sentencia –sentencias en firme– que 
establece que se debe pagar a los funcionarios de jus-
ticia esta paga.

¿Y qué está haciendo la Generalitat? Se está amparan-
do –se está amparando– en unos recursos, o sea, en 
que hay pendientes unos recursos, y no hace frente al 
pago, a lo que se ha condenado –a lo que se ha conde-
nado a pagar–, que es la paga extra del 2012 a un fun-
cionario, pero es que hay más en esta situación que se 
van a adherir. Ustedes amenazan con recurrir al Supre-
mo, pero es que yo, francamente, me he leído la senten-
cia y, por los fundamentos jurídicos, de verdad, conse-
ller, que no se sostiene, porque tal y como se hizo, y tal 
y como está estructurado el sueldo de los funcionarios 
de justicia, no prosperará; son ganas de pagar intere-
ses, y, francamente, tampoco me parece responsable, 
ni democrático, vamos.

Bueno, hablábamos de que había un aumento cero para 
los funcionarios, para estas persones que tiran adelante 
día a día la justicia en Cataluña, en unas condiciones, 
además, penosas y precarias, con muchísimas dificul-
tades para hacer un desarrollo normal de su trabajo, y 
tenemos otro 0 por ciento de aumento, que en este caso 
es para la defensa del turno de oficio. No vemos incre-
mento, que ustedes dicen que hay un aumento. Real-
mente, el aumento es para las mediaciones gratuitas, 
según yo veo. Yo veo que hay un 0 por ciento de au-
mento para el SOJ, y ahí se incluye el turno de oficio. 
Por tanto, a nosotros nos parece injusto, nos parece que 
además ha habido un aumento de casos que han preci-
sado justicia de oficio, que han tenido que ir al turno de 
oficio, y nos parece que es completamente injusto.

Llevamos con recortes para este servicio desde el año 
2011, y los profesionales del turno de oficio, en cam-
bio, se ven obligados a trabajar en condiciones pe-
nosas, también, en unas condiciones difíciles, en un 
ambiente difícil, con una justicia que está, de alguna 
manera, degradada, porque están los juzgados –ya tu-
ve la oportunidad de decírselo el otro día–..., los fun-
cionarios están desincentivados, están de mal humor; 
una ciudadanía que está de mal humor porque lo están 
pasando mal por la crisis, y tenemos unos letrados del 
turno de oficio a..., lo que les digo, no se han actuali-
zado sus retribuciones desde el año 2009, y se les ha 
recortado, además..., han padecido recortes en los mó-
dulos, y ellos sin embargo están absolutamente com-
prometidos con su profesión y mantienen exactamen-
te igual su esfuerzo y dedicación. Ellos, conseller, no 
recortan en esfuerzo, dedicación y profesionalidad, y 
le ponen muchas veces recursos de su propio bolsillo. 

Respecto a lo presupuestado para Dirección General 
de Prisiones, también nos parece ínfimo el presupues-
to dedicado a prisiones. Es evidente que no va a po-
der cumplir y que seguiremos con las mismas caren-
cias denunciadas por las personas que trabajan dentro 
de las prisiones. Hay pocos, hay pocas personas para 
vigilar, y sufren inseguridad, tanto porque son pocos, 
como porque están infradotados en medios materiales 
y desarrollan su trabajo en condiciones precarias que 
rozan el límite de la prevención de riesgos laborales.

No vemos previsión tampoco de incorporación de los 
interinos, y creemos que es absolutamente urgente y 
necesaria la recolocación y que haya más personal 
en las prisiones. Hay una verdadera necesidad de re-
fuerzo de plantillas, conseller, y no vemos que se esté 
en ello. No entendemos cómo no ven ustedes que dos 
personas para un pabellón, vigilando un pabellón, son 
pocas personas, y si además, encima, tenemos equipo 
necesario para comunicarse si hay una emergencia..., 
no funcione este equipo, que no funcionen los walkie-
talkies, que haya zonas oscuras para las cámaras de 
seguridad... Conseller, no entendemos cómo no dotan 
de más plantilla en prisiones; tampoco entendemos 
cómo no dotan de más plantilla en los juzgados, pero 
es que tengo la sensación..., uno se cansa al final de re-
petir y repetir lo mismo y nunca tener respuesta para 
ello. Pero sí está ahí.

Nos preocupa también qué pasa con la oficina judi-
cial. Se ha desplegado mínimamente, a nuestro modo 
de ver; sabemos que se han hecho esfuerzos, sabemos 
que en Cornellà i Tortosa se ha implantado reciente-
mente –se ha conseguido–, pero nos vuelven a preocu-
par los recortes anunciados de incentivos para puestos 
de responsabilidad en ejecuciones en violencia de gé-
nero. Y –volvemos a la mismo– no conseguiremos..., 
creemos más en la política de incentivaciones, porque 
ya son puestos de responsabilidad, de especial com-
plejidad, y necesitamos que funcione bien, y vemos 
pocos medios en general –vemos pocos medios en ge-
neral. Y ahora solo falta esta amenaza de recorte de 
incentivos, que yo espero que me aclare. Si no es así, 
pues, yo lo retiro y ya está, pero yo lo digo porque esto 
nos lo han trasladado.

Nos parece, conseller, por último, para acabar, que aquí 
nosotros entendemos que es fundamental la justicia para 
luchar contra la corrupción, que estamos asolados por la 
corrupción, que ahora está saliendo toda la corrupción 
que ha habido estos años, y que cuando la corrupción ya 
se ha practicado no hay otra solución que la justicia, y 
que hay que reforzar la justicia, sobre todo para aquellos 
juzgados que estén llevando casos de corrupción.

Y nos parece –y usted está implicado en lo que ustedes 
llaman «estructuras de estado»–..., y a nosotros nos pa-
rece que la justicia es una estructura fundamental para 
el funcionamiento del país, y que necesita, Justicia, más 
recursos, y que no se los están dando. Por tanto, le ins-
tamos a que se modifiquen las partidas i se incrementen 
para que haya suficiente personal y suficientes medios 
materiales.

Nada más. Muchas gracias.

La vicepresidenta 

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, té la paraula la diputada senyora 
Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. Saludar el conseller, tots els mem-
bres del Departament de Justícia que ens acompanyen, 
perquè em consta que estan fent una bona feina, i vull 



Sèrie C - Núm. 589 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de gener de 2015

COMISSIó DE JUSTíCIA I DRETS HUMANS, SESSIó NÚM. 31  16

deixar-ho així palès, tenint en compte les circumstàn-
cies de les quals venim, les circumstàncies en què ens 
trobem i allà on volem anar.

Cal que aquí tothom faci no diria un examen de cons-
ciència, perquè a alguns potser els queda molt lluny, 
però potser sí una mica de reflexió de la situació en 
què van deixar els departaments i el Govern en gene-
ral. I la situació era una situació d’endeutament pro-
gressiva, amb una progressió no diré que aritmètica, 
sinó geomètrica, que per als que saben alguna cosa de 
números és fàcil d’apreciar com queden els departa-
ments hipotecats per una gestió en què es van gastar 
més diners dels que tenien i van fer unes inversions 
faraòniques en edificis que en aquell moment no van 
preveure..., o si ho van preveure encara pitjor, van dir: 
«Ja vindran uns altres que ho pagaran.» Doncs, aquest 
Govern, quan assumeix les competències i les respon-
sabilitats que li pertoquen, fa front a tot això a nivell 
intern. En cap moment ha deixat de pagar els deutes 
contrets per un altre ni això ha significat mai que va-
gi en detriment del servei públic que ha d’oferir, i en 
l’àmbit de la justícia tampoc.

I aquesta memòria que tenen, selectiva i de peix, que 
no mira cap endarrere, no és només de fa molts anys, 
sinó de fa quatre dies, quan va venir el mateix presi-
dent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
els va dir com estava de satisfet, dintre del fet que tot 
és millorable, de la relació amb el departament, com 
funcionen els reforços i les vacants, com es cobreixen 
totes les necessitats..., que també, amb seny, es van 
sol·licitant, i com la justícia –i a Catalunya, en relació 
amb la resta d’Espanya, encara molt més– té unes ta-
xes de resolució dels procediments que entren de tal 
manera que les seves taxes de litispendència es situen 
per sobre i molt millor que a la resta d’Espanya.

De la mateixa manera, hem rebut felicitacions i reco-
neixements per part del Consell General del Poder Ju-
dicial pel que fa a la millora..., a la informatització, a 
tot el que significa noves tecnologies en la implantació 
dels expedients judicials, dels expedients telemàtics, la 
possibilitat de presentar demandes per via telemàtica, 
la qual cosa no vam trobar quan vam arribar. En cap 
moment hi havia ni un projecte, quan ja era obliga-
tori feia molt temps, d’implantació d’oficina judi cial. 
Des que hi ha aquest Govern, l’oficina judicial s’ha 
anat implantant progressivament amb èxit, reconegut 
pel mateix president del Tribunal Superior, sense voler 
escapar d’aquells jutjats que tenen més dificultat; o si-
gui, s’encara amb valentia, s’hi va i es resol. I s’ha fet 
un pla d’implantació que acabarà el 2020. És que no 
es pot demanar més. És que s’està fent un esforç gran-
díssim, i només he parlat dels deutes, tenint en compte 
que som una comunitat autònoma que aporta..., la ter-
cera, i que es col·loca l’última a l’hora de rebre ingres-
sos. I això tampoc es veu. No es pot veure, des d’aquí?

I, contràriament, tots els grups critiquen el pacte en-
tre Esquerra Republicana i Convergència i Unió per 
tirar cap endavant aquests pressupostos. Doncs, el que 
haurien de fer és aplaudir i estar molt satisfets, perquè 
gràcies a aquest acord Catalunya disposarà d’uns pres-
supostos –sense pressupostos no es pot funcionar–; 
gràcies a això el Govern podrà fer el que necessita per 

tirar cap endavant. I el que haurien de fer tots és donar 
suport i ajudar a construir aquest país. Tots necessita-
rien –i necessitem– el seu sentit comú i la seva mora-
litat, perquè no pot haver-hi una doble moralitat: quan 
s’està en el Govern, una, i quan s’està en l’oposició, 
una altra. Hi ha una única moral, que és la moral del 
servei públic, de fer funcionar les coses, de reclamar 
quan és just, però de reconèixer quan es va cap enda-
vant, de reconèixer quan hi han limitacions i es manté 
el servei públic, de reconèixer quan els jutjats estan 
funcionant –i estan funcionant.

Òrgans judicials..., i crítica dels números del Depar-
tament de Justícia. Un departament que dedica els re-
cursos en funció de les necessitats i que ve lligat de 
mans per unes competències que no se’ns han traspas-
sat..., es pot reclamar d’aquest Govern? El que hauri-
en de fer tots, sobretot els que tenen aquesta capaci-
tat d’influència a Madrid –em refereixo bàsicament als 
grups majoritaris–, és posar-se al costat del Govern i 
demanar i ajudar que aquest Govern pugui exercir les 
competències que li vénen reconegudes per l’Estatut i 
que no han sigut declarades inconstitucionals; recla-
mar de Madrid que ens traspassin els recursos que ens 
corresponen, des dels que corresponen a les taxes als 
que corresponen als dipòsits judicials, perquè puguem 
fer front a les nostres obligacions. Perquè, malgrat ai-
xò, es compleix amb totes les obligacions; malgrat 
això, es compleix amb l’assistència jurídica gratuï-
ta, s’incrementen els mòduls. No sé com ho llegeixen 
vostès, però han incrementat un 0,5 per cent, malgrat 
tots els problemes i dificultats que tenim per tirar-ho 
cap endavant.

Els col·legis d’advocats són els primers que estan con-
tents i reconeixen l’esforç d’aquest departament, per-
què saben que aquest departament mai els ha deixat 
contra les cordes, mai els ha amenaçat de privatitzar la 
justícia gratuïta, com sí que van fer uns altres governs 
anteriors al nostre, que davant d’aquesta possibilitat 
–i això ho recordem perfectament–..., es va posar so-
bre la taula aquesta possibilitat, que l’assistència jurí-
dica gratuïta es privatitzés, i es van fer unes jornades, 
i els col·legis d’advocats van dir: «No.» I nosaltres cre-
iem que això no és possible, que no és bo, i continu-
em contribuint, augmentant... I els col·legis d’advocats 
estan satisfets per l’esforç que s’ha fet, que abans es 
pagaven trimestralment cap endarrere, i ara això ja fa 
un temps que no és així. Doncs, si anem cap endavant, 
on hi ha tanta crítica? Com podem demanar tantíssim 
quan sabem que venim d’on venim i que es cobreix el 
que es cobreix?

La visita al centre Puig de les Basses: ha donat per a 
molt. Doncs, aquesta diputada que els parla els ha de 
dir que ha fet de portaveu durant moltes legislatu-
res: encara estic esperant visites de l’època del tripar-
tit. Mai es van obrir els centres penitenciaris. (Veus de 
fons.) Que no es van demanar? I tant. El que..., ni se’m 
contestava ni per escrit. Ho vaig demanar reiterades 
vegades, i poques se me van obrir les portes, com s’han 
obert aquesta legislatura, que s’ha pogut anar a veure 
tots els centres penitenciaris.

Als sindicats se’ls va poder atendre sense la presèn-
cia de ningú del departament, amb perfecta transpa-
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rència. La persona que per desgràcia es va morir..., no 
es va poder determinar quina n’era la causa. Hi havia 
metge de guàrdia. Què vol dir que no hi havia metge 
de guàrdia, si es va fer un acord que va superar les 
expectatives dels governs anteriors, que deien que no-
més hi hauria guàrdia presencial quan es superessin 
els set-cents interns? Trenta minuts abans que passés 
el fatal desenllaç hi havia dos metges: hi havia el met-
ge del SEM i la metge que fa guàrdia presencial. Això 
s’ha estès també pels mòduls de dones i pel de joves.

Que no estan classificats? Doncs, ho tenen molt mal 
entès. Els interns, només entren, els classifiquen. I si 
no estan distribuïts en mòduls específics encara és 
perquè s’està fent progressivament i perquè es prima 
l’arrelament.

No es pot anar dient coses que no són. Les ràtios de 
funcionaris/interns són les millors, i si s’han rebaixat 
alguns números és perquè s’han rebaixat els interns. 
Per això aquests projectes que es van fer en la seva 
època no es corresponien amb la realitat. Les mesu-
res penals alternatives estan millorant i augmentant; 
la mediació també. Les fundacions estan tirant cap 
endavant. S’està implementant que es pugui fer via te-
lemàtica tot. La resolució que es va pactar en el Par-
lament en l’últim debat de política general..., de tot 
s’està donant perfecte compliment. Els jutjats de vio-
lència domèstica, el mateix senyor Gimeno els va dir 
que molts estaven per sota de les ràtios i que ell, en tot 
cas, pel que advocaria seria per una concentració, que 
estiguessin dotats prou, els equips.

Doncs, si tots utilitzem el nostre sentit comú, si esti-
mem el país, el que hem de fer és defensar l’acció de 
govern, demanar que Madrid ens generi les competèn-
cies, que ens traspassi els recursos, i tenir en compte 
que amb la situació, les circumstàncies heretades, el 
deute que arrosseguem, crònic, el dèficit fiscal, s’es-
tà fent més del que es podria. Jo el que no em vull 
imaginar és què hauria passat en aquest país si amb 
aquells criteris amb què es governava abans s’hagués 
continuat governant ara. Per descomptat, el dèficit no 
l’haurien apujat, uns objectius de dèficit que ens mar-
ca el Govern de Madrid, que també són de jutjat de 
guàrdia. Doncs, de què estem parlant? Si el que hem 
de fer és defensar l’acció d’aquest Govern, perquè que 
Déu ens empari si en tinguéssim uns altres o si fossin 
els mateixos. D’entrada, no ens hauríem ni recuperat.

Hem hagut d’aplicar polítiques d’austeritat, és veritat. 
A qui li agrada? A ningú. Però el servei públic s’està 
prestant amb qualitat i al gust de l’usuari, perquè quan 
se li fan enquestes, a l’usuari de la justícia, es mostra 
satisfet. Doncs, els diputats d’aquesta comissió no sé 
de què estan parlant. No escolten ni l’usuari, escolten 
el que els interessa. Les dades que els dóna el departa-
ment, si no els lliguen amb els seus discursos prefabri-
cats, que són igualment aplicables a justícia que a ocu-
pació que a qualsevol altre, doncs, no importen. «El 
departament menteix.» Però això què és? Hem de fer 
presumpció d’innocència de tothom menys presump-
ció de veracitat de les dades que ens ofereixen oficials. 
Doncs, aquest grup parlamentari no ho veu així. 

Creiem que ho estan fent molt bé. No es desanimin pel 
que els estan dient, perquè un altre govern hauria po-

gut ser possible, però que ho facin en les condicions en 
què vostès ho estan fent no m’ho crec.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora diputada. Ara és torn de resposta del 
conseller. Quan vulgui, conseller, té la paraula.

El conseller de Justícia

Gràcies, presidenta. Una prèvia: vostès, alguns, han 
fet alguna menció a temes més genèrics des d’un punt 
de vista dels pressupostos generals; jo no hi entraré. 
Són valoracions que vostès han fet, que lògicament te-
nen tot el dret a fer-les, però jo no les contestaré.

Després, jo també vull dir una segona qüestió. Jo estic 
satisfet amb aquests pressupostos, però no estic satis-
fet perquè jo cregui que són els òptims –de cap de les 
maneres. Jo estic d’acord que fan falta més recursos, 
tan sols faltaria. Qualsevol persona amb dos dits de 
seny sap que fan falta més recursos per dur a terme 
una política òptima en matèria d’administració de jus-
tícia, en matèria de serveis penitenciaris, en matèria 
de dret civil català, etcètera. El que sí que crec és que 
són els millors pressupostos possibles; no són els òp-
tims, però són els millors pressupostos possibles.

Una tercera qüestió, també genèrica, és que els vull 
agrair el to que han tingut tots vostès a l’adreçar-se a 
aquest conseller. Per tant, jo en aquest torn també in-
tentaré mantenir el mateix to que vostès han tingut, 
que jo els vull agrair, i ho reitero una altra vegada.

I una de quarta, i abans d’entrar a respondre a temes 
concrets que han anat sortint: recordar que sempre es-
tic a la seva disposició. Alguns de vostès em fan ser-
vir, d’altres em fan servir poc, però sàpiguen que el 
meu despatx està obert a tots vostès; saben que per a 
qualsevol qüestió, telefònicament, per escrit, presen-
cialment, estaré encantat de donar-los resposta opor-
tuna.

I ara, ja entrant en respostes –respostes genèriques–, 
vull agrair la retirada de l’esmena a la totalitat que ha 
fet el Grup d’Esquerra Republicana, que fa possible 
la continuïtat d’aquest pressupost. Reiterar la dada, la 
dada que jo crec que ens ha de fer feliços a tots: un 
increment d’un 7,2 per cent no d’uns pressupostos òp-
tims, sí dels millors possibles. I estic segur que amb 
les esmenes que es puguin anar treballant i consensu-
ant en tràmit parlamentari encara els farem millors.

També els vull dir que els intentaré respondre sense re-
iteracions. Hi han qüestions que han sortit més d’una 
vegada, perquè han estat en boca de més d’un grup par-
lamentari. Jo ho respondré una vegada, cronològica-
ment, però suposo que no s’ho agafaran malament si no 
reitero la resposta.

I entrant aquí, els vull comentar un tema també ge-
nèric que ha sortit a molts grups parlamentaris. Co-
mençaré per una primera resposta, que és la que feia 
referència a l’alt índex d’interins que hi ha a l’Admi-
nistració de justícia, que vostès, molts, ho han dit. Mi-
rin, tenim una bona dada, una bona dada que, a més a 
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més, és resposta a la meva petició que vaig fer el dia 
4 de novembre per escrit al ministre de Justícia. I és 
que en principi –en principi– tenim un preacord amb 
el Ministeri de Justícia, que jo crec que serà positiu 
–és de fa poquet, de fet, és d’aquesta setmana– i ens 
permetrà convocar per a Catalunya 70 places de ges-
tió processal, 168 de tramitació processal, 205 d’auxili 
judicial i 15 de metges forenses. Crec que hem d’estar 
tots satisfets. Ho vaig demanar al novembre; hem tin-
gut la resposta ara. És una resposta positiva i que va 
en el sentit del que pràcticament tots els grups m’han 
posat damunt de la taula.

Més concretament, senyora Calvet, jo crec –crec– que el 
desenvolupament que estem fent del Pla d’equipaments 
penitenciaris és el correcte. I amb relació, per exemple, a 
Puig de les Basses, que abans n’han parlat, les dades que 
tenim avui en dia, a hores d’ara: 540 reclusos, 350 treba-
lladors. Nosaltres creiem que s’està fent bé. És evident 
que algú pot veure-ho d’una altra manera, però el que 
crec és que ningú pot dir que això és un desastre, per-
què les dades no permeten dir que és un desastre. Un pot 
posar més l’accent en un lloc, l’accent en un altre, però 
jo crec que s’està conduint d’una manera molt i molt ra-
onable. I, evidentment, no ho fem només els polítics del 
departament, que també ho fem; ho fem d’acord amb els 
tècnics del departament, amb els tècnics del mateix cen-
tre penitenciari.

I aquest bon desenvolupament el durem a terme també 
amb el centre penitenciari del Catllar, que, si vostès 
ho recorden, d’acord amb el pla que els vaig presentar 
a tots vostès, tenim previst obrir abans d’acabar aquest 
any, abans d’acabar l’exercici del 2015. I els pressu-
postos són suficients per tirar endavant l’obertura del 
centre al Catllar. I, a més a més, nosaltres ja hem fet 
algunes coses que són importants; l’última, em sem-
bla, un acord de govern d’aquesta mateixa setmana 
que permet justament començar a treballar amb la 
RLT necessària per al nou centre del Catllar i per al 
nou centre obert de Tarragona.

Una obertura que, a més a més, ens permetrà també 
la incorporació de nous interins; per tant, haurem de 
contractar nous interins, en el mateix sentit que dema-
naven també alguns grups parlamentaris. De la borsa 
d’interins existent, la nova presó del Catllar, així com 
també la implementació de l’obertura del centre Puig 
de les Basses ens permetran anar agafant..., anar in-
corporant gent de la borsa d’interins en aquestos dos 
centres penitenciaris.

El centre obert de Barcelona, que vostè també hi feia 
referència: no farem cap disbarat, i estem fent una pla-
nificació, una planificació que creiem que és l’adequa-
da, l’acurada, i l’estem fent d’acord, lògicament, amb 
l’Ajuntament de Barcelona; tenim un conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barcelona. Vostès saben que la 
propietat del que és la Model en aquest moment ja és 
de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el conveni 
que vam signar..., d’acord amb el protocol –perdó– que 
vam signar amb l’Ajuntament de Barcelona, en presèn-
cia del mateix president de la Generalitat, i que això 
vol dir que aquest cop va de debò: tancarem la Mo-
del, sense fer disbarats, amb l’obertura d’un nou centre 
obert a Barcelona, pagat per l’Ajuntament de Barcelo-

na, tal com resa el conveni, i amb l’obertura del nou 
centre de preventius, en el qual..., el pressupost d’en-
guany ja té incorporades les previsions per tal de fer 
el projecte d’aquest nou centre de preventius de Bar-
celona.

Vostè feia referència al tema d’interins –ja he respost– 
pel que feia referència a l’Administració de justícia, 
però també li diré..., pel que fa referència als interins 
en els serveis penitenciaris. Nosaltres ja hem fet una 
petició –no és un increment de places, però sí de dis-
minució d’interins–, al Departament de Governació 
per tal de poder convocar 177 places a centres educa-
tius, 301 a centres penitenciaris, 80 a serveis socials 
penals: un total de 558 places. Crec que això també dó-
na resposta a algunes de les peticions que vostès feien.

Sobre la Llei del protectorat, que vostè també ens ha 
demanat, estem justament reconfigurant els serveis de 
la casa per tal de donar resposta a les noves necessitats 
com a conseqüència de la Llei del protectorat, i crec 
que ho farem amb bones condicions, amb aquesta Llei 
del protectorat i evidentment també amb la Llei de la 
transparència.

Pel que fa a la referència que vostè feia a l’Observatori 
de Violència de Gènere –i més enllà del que explicava 
la mateixa portaveu de Convergència i Unió, i que va 
explicar aquí el mateix president del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya–, jo li ho he de reiterar: 
nosaltres..., els serveis tècnics de violència de gènere 
estan actuant, i estan actuant bé; estan atenent tots els 
casos –estan atenent tots els casos–, tots, i s’estan ate-
nent en temps correctes.

Es pot produir algun cas particular on això no es doni, 
aquesta tònica general? És possible, però..., ho deia la 
mateixa portaveu: és que no ho dic jo, és que ho deia 
el mateix president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que és el president de la sala de govern, de la 
sala de govern de tots els jutjats de Catalunya –de tots 
els jutjats de Catalunya. Si nosaltres tenim noves peti-
cions, en aquest sentit, de la sala de govern, els ho dic, 
hi donarem resposta, i hi donarem una resposta positi-
va, com intentem fer sempre en aquests casos.

En el cas del..., pel que feia a les referències del Cire: ho - 
me, 100 milions d’euros més. És un pressupost que ens 
ha de permetre això que dèiem, que quatre mil perso-
nes s’incorporin a tasques laborals; que, per tant, el 
que és la reinserció social i laboral a Catalunya con-
tinuï sent una reinserció de tall alt. Estem clarament 
en una de les millors situacions, en la millor situació 
de l’Estat espanyol, sens dubte, però també estem en 
una de les millors situacions que hi han arreu d’Euro-
pa des del punt de vista de la reinserció laboral i social 
dels presos, de les recluses i dels reclusos.

Senyor Pedret, vostè em feia referència a anys ante-
riors i al que significava de... «Comparem amb el 
2010...» Escolti’m, és evident, es poden fer aquestes 
comparacions, però el que vostè també m’haurà d’ac-
ceptar, i, de fet, m’ha acceptat, és que el 2013 vam in-
crementar i el 2014 vam incrementar. Això m’ho ha 
d’acceptar, perquè les dades són així, i vostè mateix 
ho reconeixia, i bàsicament la resta de grups parla-
mentaris també ho reconeixien. I, per tant, nosaltres 
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ens hem de felicitar que això sigui així i que la tònica 
sigui aquesta. Són suficients per tenir la política òp-
tima en matèria judicial i penitenciària? No. Però, en 
qualsevol cas, el que no podem dir és, en moments 
que estem en creixement..., doncs, home, ho hem de 
gaudir tots, i ho hem d’intentar per aprofitar-ho en la 
millora de les polítiques en matèria judicial, en matè-
ria penitenciària.

Vostè em demanava el desglossament de les partides 
del Cire. Són bastant transparents. Jo..., si vol, a més a 
més, quan vulgui, ens podem reunir amb vostè, amb el 
seu grup parlamentari, i en parlem, i li ho explicarem 
amb la directora del Cire. En qualsevol cas, el pressu-
post del 2015, que és de 45,6 milions d’euros, té 10,2 mi-
lions d’euros de despeses de personal, 0,4 de lloguers i 
cànons, 0,5 de conservació i reparació, 19,9 de material, 
subministrament i altres, 0,1 d’indemnitzacions, 0,2 de 
prestacions de serveis amb mitjans aliens, 0,06 de des-
peses financeres, 13,2 de retribucions i seguretat social 
d’interns i 0,6 d’inversions. Però evidentment jo li ho puc 
detallar més, i estic..., quan vostè vulgui em ve a veure 
i molt gustosament, doncs, li ho podré ensenyar i, evi-
dentment..., escoltar les seves reflexions, perquè segura-
ment les reflexions que considerin fer tots vostès a aquest 
conseller o a la directora del centre seran ben incorpora-
des, i si han de millorar el desenvolupament de les tas-
ques que fem del departament, doncs, millor que millor.

Sobre el tema del centre d’estudis: bé, al centre d’estu-
dis hem equilibrat ara la despesa. Vostè parlava de la 
retallada respecte a altres temps; és veritat, però no és 
la d’aquestos dos darrers anys, i jo he estat el conseller 
d’aquestos dos darrers anys i el que sí que li puc dir 
–i les memòries ho diuen– és que hi ha hagut un incre-
ment de les activitats i de les persones que han rebut 
formació a través del centre d’estudis. Per tant, amb 
menys diners hem intentat fer més. A tots ens agrada-
ria tenir més, però tenim el que tenim, i amb menys 
diners –amb menys diners–, i les dades estan a dispo-
sició de tots vostès, hem aconseguit fer més.

Sobre el tema de Puig de les Basses i del Catllar, ja li 
ho he dit, hi haurà un increment de la contractació, i 
de la contractació d’interins. Això jo crec que serà bo 
evidentment, en primer terme, per als mateixos reclu-
sos i, en segon terme, per als mateixos interins que en 
aquests moments estan en la borsa d’interins. Vostè ha 
fet una pregunta molt concreta sobre el tema dels me-
dicaments i consumibles sanitaris: 6,75 milions d’eu-
ros, que ja no els tenim nosaltres, que els he dit que 
són al Departament de Salut. Per això els deia, dic: 
una cosa és el que sembla que hem crescut, però un 
cop nosaltres detraiem el que és el pressupost CTTI i 
el pressupost ICS, doncs, això dóna un increment del 
7,2 per cent, que jo crec que no és un increment menor 
a l’increment del Departament de Justícia.

Pel que feia a la nova oficina judicial, home, hem fet 
una cosa que és important –i també ho vam aprovar 
ara fa relativament pocs mesos–: vam aprovar, a través 
d’un acord de govern, la creació de tres nous equips 
–de tres nous equips– per a la implementació de l’ofi-
cina judicial. Li volem donar aquesta marxa nova que 
vostè demana, una mica d’acceleració. I li ho he de 
dir: gràcies a l’aprovació d’aquestos tres nous equips, 

sembla que podrem complir amb el pla que tenim de 
noves oficines judicials, que ha estat pactat amb la Sa-
la de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya.

I sobre els mòduls judicials: sí que s’han incremen-
tat aquest cop, 0,5 per cent, i ha sigut un acord que 
hem aconseguit amb els advocats i amb els procura-
dors –0,5 per cent. I vam tenir l’any passat, si vostè ho 
recorda..., no vam retallar per primera vegada..., vam 
congelar els mòduls de justícia gratuïta –els vam con-
gelar l’any passat–, i aquest any els incrementarem el 
0,5 per cent, tal com hem acordat ja amb advocats i 
amb procuradors.

Senyor Santamaría, «pressupostos ficticis», diu vostè. 
Miri, jo me’ls prenc molt seriosament –molt seriosa-
ment–, i per mi no són ficticis. Però sí que li voldria 
dir una cosa –i veu que li ho dic amb bon to–, i li ho 
demano, a més –fins i tot humilment, li ho vull de-
manar–: intenti’ns ajudar amb la carta que nosaltres li 
hem enviat al ministre. Ell diu que ho està estudiant. 
De moment hem tingut una resposta positiva d’un dels 
temes. Nosaltres li hem demanat que ens traspassi el 
que ens correspon de taxes cobrades per l’Estat –taxes 
judicials de l’Estat– i dipòsits judicials –que ens tras-
passin els dipòsits judicials. Això nosaltres calculem 
que està al voltant..., entre 60 i 70 milions d’euros; no 
li ho puc dir amb més precisió, perquè no tenim les 
dades exactes, però entre 60 i 70 milions d’euros. Si 
ens dóna resposta positiva a aquests 60 o 70 milions 
d’euros, com vostè pot entendre, tindrà un impacte 
molt potent, un impacte molt important en l’Adminis-
tració de justícia i en els serveis penitenciaris d’aquest 
país.

Evidentment, aquest mateix ajut que li demano a vos-
tè, perquè crec que potser pot ser vostè més influent 
que els altres grups parlamentaris, també el demano 
a la resta de grups parlamentaris que tenen represen-
tació a l’Estat o a algun que no en té però que sembla 
que té voluntat de tenir-ne, i, a més, sembla que les 
perspectives poden ser bones.

Sobre el tema de les despeses de personal, senyor San-
tamaría, és que s’incrementen les despeses de personal; 
és que és molt evident que s’incrementen –s’incremen-
ten. I, des del punt de vista de disminució, hem de recor-
dar una cosa: hi han tècnics nostres que estan prestant 
serveis, que ara ho faran des del Departament de Salut, 
i d’altres que ho faran des del Departament d’Empre-
sa a través del CTTI. Però l’increment és molt evident. 
Abans jo mateix he dit que la major part de l’increment 
dels pressupostos del Departament de Justícia era conse-
qüència, evidentment, entre altres coses, doncs, dels di-
ners que aniran en matèria de personal, en bona part, per 
la catorzena paga i, en bona part, pel 15 per cent dels 
interins.

En el tema dels retards..., en el tema dels retards nosal-
tres tenim una anàlisi, i una anàlisi que tenim bastant 
compartida amb pràcticament tothom: en bona part, els 
retards no són tant per la manca de personal de l’Ad-
ministració de justícia, que també pot ser, sinó per la 
manca de jutges. Falten jutges a Catalunya –falten jut-
ges i magistrats a Catalunya. Ho vaig dir fa molt temps, 
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gairebé dos anys; creia que faltaven dos-cents jutges. 
Jo mateix li vaig acceptar a vostè, tot contestant a una 
interpel·lació de la senyora De Rivera, que havíem 
aconseguit, amb la sala de govern, amb el Consell Ge-
neral del Poder Judicial i amb el ministeri..., hem acon-
seguit que arribin quaranta-cinc nous jutges. Aquesta 
també és una bona dada, la incorporació d’aquests qua-
ranta-nou jutges i magistrats. Encara ens en falten cent 
cinquanta més.

Perquè el que no podem fer, a l’hora de dotar de perso-
nal els jutjats, és crear colls d’ampolla. Si nosaltres no 
tenim jutges i magistrats que dictin resolucions, de ve-
gades, més personal l’única cosa que fa és crear colls 
d’ampolla. No vull dir que no puguem millorar; ho in-
tentarem. Estem disposats a acceptar totes les propos-
tes que vostès ens facin i que nosaltres les puguem, 
lògicament, canalitzar des d’un punt de vista pressu-
postari i polític, però no podem crear colls d’ampolla. 
I jo demano que, a part dels quaranta-cinc jutges i ma-
gistrats nous que s’incorporaran –i també tots n’han 
d’estar contents–, encara en falten cent cinquanta més.

La dada que ja en el seu moment vaig passar a l’exmi-
nistre de Justícia era que, des d’un punt de vista del 
que és la mitjana de Catalunya respecte a l’Estat es-
panyol..., feia que ens faltaven més de setanta jutges 
a Catalunya, respecte a l’Estat espanyol, de mitjana, 
tenint en compte que nosaltres, des d’un punt de vista 
contenciós, estem un pèl per sobre. I si nosaltres ens 
volíem equiparar –i és el que hem d’intentar– amb els 
països més desenvolupats de l’Europa occidental ens 
en faltaven dos-cents. Hem començat per bon camí; 
ara, esperem poder continuar.

Però, en qualsevol cas, hem de recordar les dades que 
li deia a la senyora De Rivera aquesta mateixa setmana 
en resposta a la interpel·lació: s’han resolt més expedi-
ents que no pas expedients que han entrat, i això també 
ho hem de donar per bo. Va haver-hi un in crescendo 
que aquests darrers anys hem pogut canviar; ho hem 
pogut canviar perquè s’estan resolent més casos, més 
expedients que no pas els que estan entrant. No són da-
des meves, són dades del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i del Consell General del Poder Judicial; 
les tenen al seu abast.

Senyor Santamaría, m’ha parlat del tema dels tercers 
graus també. Ho han fet també altres grups; l’hi con-
testo a vostè, però val per a tots els que m’ho han dit. 
Miri, ja ho he dit moltes vegades: no penso intervenir 
en els tercers graus –no hi penso intervenir–, agradin o 
desagradin; a cadascú li poden agradar o li poden des-
agradar, però no hi penso intervenir –no hi penso inter-
venir. Hi han unes propostes de la junta de tractament, 
i finalment intervé un servei de classificació. I el senyor 
Soler, que és aquí, ho sap perfectament, i són directrius 
meves. El director general i el conseller no canviaran 
ni una decisió –ni una decisió– de tercer grau. Tenim 
més de dues mil persones en tercer grau, i a alguna 
persona li pot agradar una decisió o a alguna persona 
li’n pot agradar una altra, però nosaltres no hi intervin-
drem, de cap de les maneres –de cap de les maneres.

I, senyor Santamaría, vostè això..., això no m’ho pot 
dir a mi, perquè, justament, jo el que he fet és no can-

viar allò que diuen els funcionaris, el que diuen els 
tècnics. No tothom pot dir el mateix, i em paro aquí, 
em paro aquí perquè no vull entrar en debats. Jo el 
que dic –jo el que dic– és que nosaltres no ho farem. 
Jo entenc que a algú li pot doldre o que, des d’un punt 
de vista d’opinió pública, això pot tenir més o menys 
transcendència –jo tot això ho puc entendre–, però jo 
el que voldria és que vostès entenguessin que aquest 
conseller i aquest director general, que el tenen darre-
re –el director de Serveis Penitenciaris–, no intervin-
dran en els tercers graus. Allò que proposin els tèc-
nics, els funcionaris, nosaltres ho donarem per bo, i 
això s’acaba a nivell de cap de servei, al nivell de cap 
de servei de classificació.

I una altra dada, i sense ànim tampoc d’entrar en una 
dialèctica que no pertocaria, però sí..., jo li vull dir 
una dada comparativa: la despesa per reclús a Cata-
lunya és un 23 per cent més elevada que la despesa 
per reclús a l’Estat espanyol; són dades que estan al 
seu abast.

Senyor Mena, també ha parlat del tema dels tercers 
graus; de fet, ha començat parlant del tema de ter- 
cers graus i del que ha fet el fiscal. Fixi’s en una cosa: 
jo mai he criticat el que ha fet un fiscal –mai–, recorri, 
no recorri, guanyi, no guanyi. A vegades el fiscal gua-
nya els recursos que té davant dels tercers graus o davant 
dels segons graus en règims de semillibertat, i d’altres 
vegades, no. Vostè mateix ha posat el cas de Ferrocarrils 
de la Generalitat, en què va guanyar el fiscal el recurs 
que va posar pel tercer grau. Però també li he de recor-
dar una cosa, perquè vostè no la recorda, però sí que la 
van dir en el Parlament: el règim de semillibertat del 
segon grau el va perdre el fiscal. Jo, ni comentar ni quan 
guanya ni quan perd. El que fan els fiscals deu ser com 
a conseqüència del que pensen des d’un punt de vista ju-
rídic, i no hi entro, i les resolucions que fan els jutges o 
l’audiència provincial també deuen ser, exactament, se-
guint la mateixa dinàmica i les mateixes lògiques. 

I, si vostè s’hi ha fixat, mai he entrat a criticar, mai –mai. 
Ho deixo al món professional, i jo crec que no hem 
d’anar més enllà, funciona raonablement bé. I tenim 
més de dos mil tercers graus –més de dos mil tercers 
graus en aquest país–, i estan donant molt bon resul-
tat. Ara, jo entenc que a algú li pugui agradar més un 
tercer grau o menys un altre, però vostè ha d’entendre 
que jo no hi intervindré mai, i no ho he fet, ni quan 
es donen de part dels serveis penitenciaris, ni quan hi 
han recursos, ni quan hi han resolucions judicials, va-
gin en un sentit o un altre. El que sí que crec és que la 
gent que es dedica a donar tercers graus i que partici-
pa en els tràmits de tercer grau en la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris és gent molt potent, molt ben 
preparada, i que actua d’acord amb la normativa vi-
gent i tal com s’ha d’actuar.

Des del punt de vista, també, de la dinàmica d’incre-
ment o decrement d’expedients de processos judicials, 
hem de dir que han baixat –han baixat. Això també ha 
ajudat, realment, que s’hagin pogut fer més resoluci-
ons judicials i, per tant, liquidar del procés més expe-
dients judicials que no pas els que han entrat, però hi 
ha hagut una rebaixa.
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Pel que fa al pla d’equipaments, bé, li he de dir que 
els pressupostos que tenim, en realitat, són per execu-
tar el pla d’equipaments que nosaltres vam presentar. 
Diu..., els anem emmotllant. Sí, els anem emmotllant, 
perquè també, a vegades, poden sortir qüestions que 
no estaven previstes. I li he de dir que en fem el segui-
ment..., i no m’importarà fer-lo amb vostè –o amb vos-
tès–, ho torno a dir, al meu despatx, al Parlament, on 
calgui, eh?, però també en fem el seguiment a la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia, i l’estem 
executant amb bastant ordre. I, a part del que vostè ha 
dit, home, jo voldria fer referència que entraran –em 
sembla que ho he comentat abans, en la meva exposi-
ció–..., els nous jutjats socials de la Ciutat de la Justí-
cia entraran en funcionament, i això és molt important 
tant per al personal com, lògicament, per a les ciuta-
danes i els ciutadans, i per als mateixos jutges socials, 
i que, justament, aquest nou equipament de la ciutat 
judicial permetrà l’impuls de la nova oficina judicial 
en els jutjats socials.

I també li he de dir que, des del punt de vista dels pro-
jectes de centres penitenciaris, nosaltres també estem 
executant, de moment, tal com estava aprovat i tal 
com els ho vaig portar a vostès en aquest Parlament; 
de moment, estem complint. És possible que un dia 
incomplim, però, home, de moment, acceptin que es-
tem complint allò que vam portar al Parlament de Ca-
talunya.

Vostè també ha fet referència, si no ho recordo mala-
ment –jo li ho he apuntat a vostè, em sembla que tam-
bé hi ha fet referència algun altre grup–, al tema dels 
serveis mèdics durant vint-i-quatre hores a Puig de 
les Basses. Hem de dir que nosaltres vam complir la 
normativa. Aquí, algú ha dit alguna vegada: «És que 
no van complir la normativa.» No, nosaltres la nor-
mativa la vam complir –la normativa la vam complir. 
Una altra cosa és: però era millor tenir serveis mèdics 
allà –no de guàrdia, de guàrdia ja hi eren? Doncs, mi-
ri –vostè ho sap–, des del mes de gener ja estan per-
manentment allà. I això sí que m’ho podria dir: «Es-
colti, tot i que vostè ha complert la normativa, hauria 
estat millor.» Sí, però nosaltres vam fer la planificació 
que vam fer, d’acord amb la normativa –d’acord amb 
la normativa. Ara, si la crítica és: «Bé, però és que 
hauria estat millor haver-ho avançat una mica.» Bé, jo 
li puc acceptar aquesta crítica. Però nosaltres l’estem 
complint i hi ha permanència les vint-i-quatre hores 
des del mes de gener al Puig de les Basses.

Quant a mòduls de participació, que vostè em sembla 
que també hi ha fet referència, doncs, li he de dir que 
ja estem dissenyant, per tal que entrin en funciona-
ment, els nous mòduls de participació de Puig de les 
Basses, i que també s’implementaran a la nova presó, 
al nou centre penitenciari del Catllar. Vostè hi ha fet 
una referència, una referència que m’ha semblat apro-
piada, però jo també li dono una resposta que em sem-
bla que va en el mateix sentit.

Pel que fa a la resolució de mitjans materials, a nivell 
de serveis penitenciaris, li estem donant compliment, 
l’estem desenvolupant; l’estem desenvolupant amb els 
caps de servei, amb els subdirectors de la casa, però 
també amb els mateixos treballadors. Si vostè creu 

que hi ha alguna disfunció que fem prou malament, 
escolti’m, li ho torno a dir, espero la seva trucada, es-
pero el seu escrit, i li asseguro que jo intervindré im-
mediatament, però crec que ho estem desenvolupant.

Pel que fa al tema del fòrum de Tarragona..., el nom del 
«fòrum» de Tarragona ja sap vostè que és quelcom 
que ha proposat el president de l’Audiència Provin-
cial de Tarragona; per tant, bé, no sé si serà aquest el 
nom o no, però el president de l’audiència provincial 
ha demanat que hi hagi això... És cert, però també és 
cert que vam arribar a un acord, que això està dintre 
del que és el Pla d’equipaments judicials –hi ha un 
disseny– i que hi estem treballant. I vostè pot parlar 
–i li contestaran que sí, al que li diré– amb l’alcalde 
de Tarragona i amb el president de l’audiència provin-
cial i els pot dir: «És cert que vostès estan treballant 
ja amb els serveis del Departament de Justícia, justa-
ment, per a la creació d’aquesta nova ciutat judicial, 
del Fòrum Judicial?» Li diran: «Sí» –li diran que sí, 
que hi estem treballant. I estem treballant per tal de 
tenir el nou Fòrum Judicial de la ciutat de Tarrago-
na, d’acord amb el cronograma que els vaig entregar a 
vostès d’equipaments judicials.

Senyora De Rivera, en el tema dels mòduls de justícia, 
i contestant també el mateix d’abans i recordant que hi 
haurà un increment del 0,5 per cent, d’acord amb els 
advocats i d’acord amb els procuradors..., però li he de 
dir una mica més enllà: nosaltres hem anat incremen-
tant les dotacions. Només cal que miri l’execució pres-
supostària de la justícia gratuïta; s’ha anat, això, in-
crementant, i clarament, i hem anat arribant a acords. 
I hem arribat a acords, per exemple, de creació de dos 
nous mòduls: el que fa referència a l’hipotecari i el que 
fa referència, l’últim, a la gent gran –el de l’hipotecari 
i el de la gent gran. Per tant, més o menys, es va fent.

I, a més a més, hi ha una dada que li donaré; ja sé que 
potser no l’hauria de donar, perquè, a vegades, és po-
sar-se estrelles que no caldrien, però nosaltres tenim 
els mòduls més elevats de justícia gratuïta de l’Estat 
espanyol. Això el senyor Pié, president del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, ho va reconèixer 
–els més importants. Si vostè em diu: «Però li agrada-
ria tenir-los millors?»..., sí –sí. Però, bé, en qualsevol 
cas, són els millors que hi han. «Els voldria tenir mi-
llors?» Sí. «Creu que s’hauria de pagar més als advo-
cats i als procuradors?» Sí. Ja li ho dic: sí. Però, home, 
tampoc no estem tan malament. I no volia semblar ara 
el senyor Laporta, quan deia allò, deia... (Remor de 
veus.) No, no era la meva voluntat, però no estem tan 
malament –no estem tan malament.

Des del punt de vista de si estem millorant, no estem 
millorant, jo li vaig dir «sí», l’altre dia, a la interpel-
lació. El president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va dir: «Estem clarament millor que 
abans.» Ho va dir ell, no ho dic jo. Jo entenc que vos-
tè em pot posar en dubte, perquè sóc part, com vostè 
també podria ser part, eh? Estic segur que tot el que 
ha dit és en benefici de la millora de l’Administració 
de justícia, n’estic convençut, però tothom podria con-
siderar que som parts. Però el president del Tribunal 
Superior de Justícia va dir: «Estem clarament millor.» 
Ho vaig llegir, diari de sessions. No, no...
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No hi ha retalls dels mòduls, ja li dic. I vostè deia una 
cosa –i tenia tota la raó de dir-la, i li ho agraeixo, per-
què també jo crec que és important–, vostè feia refe-
rència... «És veritat que els incentius que es feien en 
els equips de les noves oficines judicials es treien?» 
Miri, li ho he de dir: no és així, però hi havia el pe-
rill. I, per tant, li agraeixo que ho hagi dit. I, en aquest 
moment, el secretari general, amb la secretària de Re-
lacions amb l’Administració de Justícia, amb el De-
partament d’Economia i amb el Departament de Go-
vernació..., estem intentant veure de quina manera 
aquells incentius que hi havien, d’alguna manera, es 
poden conservar.

Però li he de dir una cosa, que eren incentius que hi 
havien per als plans pilots, i ara estem parlant d’ofici-
na judicial, i no és el mateix; no és el mateix un pla pi-
lot que una nova oficina judicial, eh? Però és cert que 
hi havia aquest perill; per tant, té tota la raó d’haver-ho 
posat damunt la taula. Però també li he de donar res-
posta: que nosaltres intentarem que això no passi, pe-
rò tenint en compte que una cosa és un pla pilot i una 
altra és la nova oficina judicial.

I des del punt de vista dels reforços, dels macrojudicis, 
etcètera, també li ha contestat la senyora Elena Ribe-
ra: cada vegada que se’ns han demanat reforços per 
part de la sala de govern, nosaltres els hem posat –ca-
da vegada, el 100 per cent de les vegades. No podran 
dir mai que no ho hem fet, mai –mai. El cas més clar, 
i vostè ho deu recordar, va ser el cas de les preferents 
a la comarca del Maresme: hi vam abocar tots els es-
forços –tots. El consell general i el ministeri van posar 
un jutge de reforç –això és així–, a petició de la sala 
de govern, i nosaltres, a petició de la sala de govern, 
vam posar els mitjans materials, tecnològics i de per-
sonal. I ha donat bon resultat –ha donat bon resultat. 
Però sempre –sempre–; abans ho recordava la senyora 
Ribera.

I, senyora Ribera, lògicament a vostè –la senyora Ri-
bera, Elena Ribera– li he d’agrair les seves paraules; 
sempre són paraules d’agraïment, de coratge, de con-
fort, i a mi em van molt bé, la veritat. Va molt bé que 
m’ho digui, perquè dius: «Bé, doncs, potser les coses 
són més equilibrades que no el que pugui semblar.» 
Però, en qualsevol cas, sí que aprofitaré també les se-
ves paraules, amb les quals coincideixo, lògicament, 
per recordar una cosa que vostè ha posat damunt la 
taula, que és el tema de l’esforç que estem fent en no-
ves tecnologies. Hi ha un pla de noves tecnologies. 
El mateix Consell General del Poder Judicial ens va 
dir..., i a mi em van entregar un premi –no a mi, eh?, 
en representació del Govern, dels treballadors del De-
partament de Justícia– per l’esforç que estem fent en 
noves tecnologies. Som els més avançats en la imple-
mentació de noves tecnologies de l’Estat espanyol. Po-
dria anar més ràpid? No ho sé. Ho estem intentant; ho 
estem intentant d’acord amb els recursos que tenim, i 
també d’acord amb els tempos. A la vida, no tot són 
recursos, sinó que a vegades es necessiten tempos. Pe-
rò, en qualsevol cas, crec que anem força, força bé, però 
tot és millorable.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, conseller. La resposta del conseller ens obre 
un torn de rèplica per als grups que en vulguin fer ús. 
Esquerra? No? (Pausa.) Partit Popular? Sí? (Pausa.) 
Senyor Santamaría, té com a màxim cinc minuts.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta –con la debida brevedad. Senyor 
conseller, yo le recojo el guante, fíjese lo que le digo. 
Usted dice que vayamos a su despacho, a hablar con 
usted. Yo le hago una contrapropuesta: salga usted del 
despacho. Venga usted conmigo y nos paseamos por 
toda Cataluña, vamos a los distintos juzgados; venga 
usted al juzgado de violencia de Gerona, donde me 
cuentan de primera mano lo que le he explicado y que 
no voy a reiterar.

Y, por tanto, yo creo que usted lo que debe es pulsar 
la realidad, pero no en su despacho, fuera. Venga us-
ted a Puig de les Basses, porque lo que vivimos no-
sotros no es precisamente una situación normalizada. 
Allí hubo muchos funcionarios que temen por su inte-
gridad física; ha habido incidentes. Senyor conseller, 
la seguridad no está garantizada, y no lo decimos no-
sotros, desde el Partido Popular; lo dicen... (Veus de 
fons.) Déjeme que haga la réplica. En todo caso, usted, 
después, en fin, si lo considera conveniente y la presi-
denta se lo autoriza hará la matización que estime. Pe-
ro yo le digo que eso es así, porque ha sido así y por-
que no lo he vivido solo yo, porque hay situaciones en 
las cuales hay un solo funcionario que tiene que estar 
pendiente de la cabina y que tiene que estar pendiente 
también del resto del módulo penitenciario. Y no creo 
que nos mientan, senyor conseller. A usted, cuando se 
refiere al despacho, yo le digo: deje el despacho y sal-
ga a la calle, que yo creo que eso será beneficioso para 
todos.

También le digo una cosa: usted centrifuga responsa-
bilidades. Senyor conseller, cuando usted habla de que 
faltan jueces en Catalunya, eso no es cierto. De hecho 
–de hecho–, a usted le consta, como a mí, que precisa-
mente el Ministerio de Justicia, para 2015, va a crear 
282 plazas de jueces en toda España. Por tanto, yo 
creo que eso es un dato a considerar. Es un problema 
de falta de medios, y usted lo sabe, porque bien sabe 
que hay muchos juzgados que lo que no necesitan son 
jueces que, muchas veces, a lo mejor están de apoyo, 
o no cuentan a lo mejor con medios necesarios. Faltan 
recursos materiales y faltan recursos personales, y eso 
es su competencia. No centrifugue esa competencia 
al Ministerio de Justicia, porque no está siendo usted 
ecuánime en esa cuestión. 

El tema de la violencia contra la mujer –a mí me gusta 
llamarle «violencia contra la mujer», y no «violencia 
de género»– es un tema especialmente sensible. Y esa 
sensibilidad, que a veces parece más de cartón pie- 
dra que real, yo creo que debe ir acompañada de me-
dios para acometer este terrible drama y esta terrible 
lacra. Y le estoy poniendo ejemplos de juzgados en los 
que está pasando. Por tanto, yo creo que eso es lo que 
le obliga a usted a conectar con la realidad, porque pue-
den pasar cosas que después lamentaremos. Porque 
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cuando un juicio rápido se ventila en un año, eso no es 
juicio rápido, y en el ínterin pueden pasar cosas, y se 
pueden incumplir órdenes de protección, o se pueden 
no conceder órdenes de protección que después aca-
ban, lamentablemente, como acaban. Por lo tanto, yo 
le pido que usted extreme ese control, esa vigilancia, 
esa coordinación, porque es su responsabilidad.

Le quiero decir también otras cuestiones. Usted no 
puede ser inocuo en materia de rehabilitación peniten-
ciaria, o en materia, mejor dicho, de concesión de ter-
ceros grados. Y, si lo quiere ser, ¿sabe qué le pido?, 
transparencia. Venga usted aquí, a la Comisión de Jus-
ticia, y explíquenos, motive por qué se conceden estos 
terceros grados, porque me parece que eso escandali-
za a la ciudadanía. Y, por tanto, usted me podrá hablar 
de otros casos, pero yo les hablo de los que a usted le 
ocupan. Y, por tanto, usted debe extremar la pruden-
cia, en ese sentido, y no dejar toda la cuestión en un 
terreno puramente técnico, porque usted sabe como 
yo que eso no es verdad.

Por tanto, yo le pido, de verdad, que también se preocu-
pe de lo que la opinión pública dice de estas cuestiones 
cuando pasa lo que pasa. Porque hay muchas personas 
que tienen el convencimiento de que la justicia no es 
igual para todos, de que hay personas que entran en 
la cárcel por una puerta y salen al poco tiempo por la 
otra. Y eso está ahí, y está en la calle, que yo creo que 
usted no pulsa convenientemente. 

A veces, y se lo tengo que decir, con el debido respeto, 
pienso que hay muchas cuestiones que no les intere-
san, a la hora de atajar la corrupción. Yo le pido, por 
ejemplo, en el caso Pujol, que realmente el juzgado 
que esté investigando este auténtico latrocinio que se 
ha producido en Catalunya cuente con los medios ne-
cesarios, ese juzgado, para no poder desatender otros 
asuntos. Y eso es su responsabilidad. Los medios hu-
manos, los medios materiales de ese juzgado –instruc-
ción 31, si no me equivoco, de Barcelona– deben ser 
convenientemente auxiliados para que pueda investi-
garse esta causa, para que se pueda obtener una res-
puesta judicial pronta, ágil, eficaz, para que no se eter-
nice. Porque yo tengo el convencimiento de que estas 
cosas, a veces, a ustedes no les interesan.

Senyor conseller, yo, cuando usted me pide que tras-
lade al ministro de Justicia sus peticiones, lo hago en-
cantado. Pero también le recojo el guante. Trasládele 
usted al señor Artur Mas que se olvide de las estruc-
turas de estado. Es que usted, cuando me pide ese tipo 
de colaboración, que creo que lo hace desde la debida 
lealtad, usted después..., no nos pagan con la misma 
moneda. Ustedes quieren crear una seguridad social 
catalana, una hacienda catalana, embajadas catala-
nas... Por favor, recuperen, vuelvan a la senda consti-
tucional. Usted me pide entendimiento, diálogo, com-
prensión, ayuda mutua. Le hago lo propio. Usted está 
muy cerca de Artur Mas: hágalo, trasládele que no va 
por buen camino. Y, por tanto, yo creo que eso, de 
verdad, ayudará mucho a recuperar un clima que he-
mos perdido y que nunca deberíamos perder.

Yo le agradezco el tono. Fíjese que...

La vicepresidenta

Senyor diputat, si us plau, eh?

Sergio Santamaría Santigosa

...mi tono –acabo, acabo, señora presidenta– es vehe-
mente, pero no es en ningún caso agresivo, porque no 
hay nada de agresividad en mi expresión. Pero, lo mis-
mo que yo entiendo que muchas cuestiones usted las 
plantea des de la buena fe, haga lo propio con lo que 
yo le digo: no interprete que hay ni ataque de natura-
leza personal, en ningún caso. Pero, si usted me lanza 
el guante, yo se lo recojo caballerosamente, y le pido 
que haga lo propio.

Nada más. Muchísimas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. El senyor Ferran Pedret té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Sí. Gràcies, presidenta. Amb la major brevetat possi-
ble. En primer lloc, reitero l’agraïment pel to, encara 
que hauria de ser el normal en una cambra parlamen-
tària, on allò a què venim és a contrastar visions de la 
gestió del Govern, contrastar també visions del món, 
contrastar interessos i, al cap i a la fi, parlamentar.

De totes maneres, fixi’s que en alguna de les respos-
tes que m’ha donat, i que li agraeixo, potser perquè 
les adreçava també al comú dels portaveus, semblava 
que jo l’hagués acusat, en la meva intervenció, de co-
foisme, i no és així. En cap moment m’ho ha semblat, 
que fos un discurs cofoista, i ja entenc que qualsevol 
titular de qualsevol departament, en qualsevol govern, 
sempre voldria tenir més partida pressupostària. I, per 
tant, això ja li ho reconec, d’entrada. Ja sé que aquests 
no són els pressupostos que a vostè li agradarien.

El que discutim, en tot cas, els grups parlamentaris són 
l’accent i les prioritats, i també podem discutir si des 
del punt de vista d’ingressos i despeses, en general, 
l’instrument que és el pressupost està ben articulat o 
ens sembla que arrossega algunes mancances o algu-
nes deficiències. 

És en aquest sentit que no puc fer altra cosa que sumar- 
me al qualificatiu –que no és només aquest grup par-
lamentari el que l’ha usat– que aquests pressupostos  
i els de l’any passat tenien un punt de fantasiosos. I no 
dic els d’aquesta secció parlamentària en concret, pe-
rò queden afectats per determinades partides d’ingres- 
sos que els pressupostos de la Generalitat preveuen en ge-
neral i que són d’un optimisme exacerbat, diguem-ne. 
Ja ho van ser l’any passat, amb aquella famosa partida 
que a base d’alienació de patrimoni i externalitzacions 
havia de reportar més de 2.300 milions d’euros, i que, 
finalment, com tothom havia advertit, no va poder ser 
així, i crec que ho és novament, aquest pressupost, 
quan preveu una sèrie d’ingressos, també substancials, 
en base a, diguem-ne, transferències que hauria de fer 
l’Estat, que ens sembla també que són d’un optimisme 
notable.
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I esperem no haver de lamentar les conseqüències 
d’això, perquè, clar, el problema és que tots aquests di-
ners que havien de venir no vénen, es van acumulant, 
i amb els anys acaben traduint-se en retallades o com 
en vulgui dir; ho he dit amb el terme col·loquial amb 
què tots ens entenem.

Pel que fa a la qüestió de l’oficina judicial, jo celebro 
que s’hagin creat aquests tres nous equips, i celebro que 
acordin, amb el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, un calendari, i que el compleixin. Ja hi som, 
també, els grups de l’oposició per anar-ho vigilant. El 
que celebro, també, és que ha manifestat una certa vo-
luntat d’incrementar el ritme. En el fons és això, el que 
jo li demanava. Jo crec que ja comença a tocar com-
pletar l’esforç del desplegament, i que en la mesura del 
possible les experiències de l’oficina judicial siguin 
el més completes possibles i el més pròximes a allò 
que crec que estava en la idea del desenvolupament de 
l’oficina judicial; és a dir, que no se’n faci un desenvolu-
pament parcial, sinó que estigui tot desenvolupat. I si 
parla amb els secretaris judicials, que segur que ho fa, 
doncs, segur que es troba amb les seves reflexions a 
aquest respecte.

I pel que fa a la qüestió dels mòduls judicials, jo en el 
fons, tot i que hagi de dir-ho a risc de ser linxat si no 
ho esmento, no estic dient que la meva prioritat sigui 
retribuir millor els advocats i procuradors. Sens dubte 
és desitjable, i no he dit en cap moment que vostès ha-
guessin rebaixat els mòduls judicials en aquest pres-
supost. No se’n deriva de les xifres que presenten, ni 
molt menys. El que a nosaltres ens agradaria és poder 
arribar a més gent, amb tot això; és a dir, que des del 
punt de vista de la justícia gratuïta, etcètera, tenint en 
compte que les necessitats han canviat molt, que l’evo-
lució, com li deia abans, de l’economia i de la com-
posició sociodemogràfica de la població catalana és la 
que és, i la gent està empobrida, doncs, crec que fóra 
bo intentar arribar a més gent.

Miri, com que el reglament preveu que això és un de-
bat entre grups parlamentaris, no em puc estar de dir-
li que el seu to contrasta notablement amb la histriòni-
ca vehemència –i ho dic amb el màxim respecte– de la 
seva portaveu, que, en tot cas, és una vehemència que 
parla per si mateixa de la feblesa dels seus arguments, 
que difícilment es sostenen sense aquest artifici. Perquè, 
miri, ha dit, avui, en el debat d’enguany: «Sense pres-
supostos no es pot funcionar.» Vaja, no deien això en 
l’exercici en què van fer la pròrroga, no?, no ho de-
ien en absolut, eh? I quant de temps seguiran pretenent 
que no són responsables de res, que sempre el respon-
sable és o Madrid o els antecessors en el càrrec, esti-
rant el xiclet de l’argument de l’herència rebuda, com 
si no n’haguessin deixat cap quan vostès han governat 
en aquest país, en forma o bé de deute...

La vicepresidenta

Senyor diputat...

Ferran Pedret i Santos

...–acabo de seguida, senyora presidenta–..., en forma  
o bé d’endeutament públic o en forma de dèficits en 

l’atenció a les persones, en les polítiques socials, en 
les infraestructures, etcètera, que, per cert, els governs 
d’esquerres i catalanistes van haver d’atendre, no no-
més perquè n’hi hagués d’acumulat, sinó perquè en una 
dècada van arribar més d’1 milió de nous catalans, co-
sa que indica, clarament, qualsevol anàlisi demogràfica.

Acabo dient que, si pensen tant en l’herència rebuda, 
potser que comencin a pensar en la que deixaran, ja 
que han convocat les eleccions del 27 de setembre.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Pedret. Té la paraula la senyora Gem-
ma Calvet.

Gemma Calvet i Barot

Gràcies, conseller, per la seva rèplica. Nosaltres insis-
tim que ens sembla que, malgrat la bona voluntat i, 
segurament, la predisposició política, en la tramitació 
de les esmenes que hem fet, a negociar algunes mi-
llores en la dotació de recursos en alguns dels àmbits 
que nosaltres l’hem convocat a tenir en compte, també 
hem de ser honestos, i en aquest sentit ens situem en 
un pla de disponibilitat pressupostària marcat única-
ment i exclusivament pel Govern de Madrid. Per tant... 
I aquí, evidentment, hem de referir-nos al cinisme que 
el representant del Grup del Partit Popular, doncs, es-
grimeix en el seu plantejament crític, que el que ve a 
posar en relleu és que aquesta manca de recursos no 
està sent suplida per una voluntat política de qui la té.

La primera gran retallada que vam tenir en aquest país 
va ser del capítol relatiu a justícia de l’Estatut d’autono-
mia que va ser aprovat pel poble català. Aquesta és la 
gran retallada que estem pagant ara amb escreix; entre 
altres coses, perquè aquest desgavell en la distribució 
competencial comporta una precarietat en la gestió del 
servei i també en la dotació d’aquests recursos. És in-
creïble que li hagin d’autoritzar a Madrid determina-
des places; després les hem de sufragar nosaltres. I és, 
a més a més, la decisió de Madrid..., el que decideix 
quins són els jutjats –i com– que s’han d’incorporar.

També és cert que tenim una plantilla de dos-cents jut-
ges i magistrats substituts que segueixen a l’atur i en 
una situació límit econòmicament –ells i les seves fa-
mílies–, i que no s’hi està trobant una solució. I aques-
ta és una situació que nosaltres no deixem de posar de 
manifest perquè creiem que ha de ser absolutament as-
solida, perquè és una conseqüència d’aquest desgavell 
competencial i d’aquella retallada d’aquell Estatut.

Per tant, és evident –és evident– que aquestes eleccions 
del 27 de setembre, que a nosaltres ens han convocat 
a canviar el plantejament des del punt de vista pres-
supostari en termes absoluts, que no relatius –que no 
relatius–..., també ens obliga a posar de manifest la 
importància d’aquestes eleccions per superar l’actual 
marc deficitari en termes de mitjans i de dignitat ins-
titucional en què ens trobem. I, per tant, aquí sí que li 
demanem la màxima voluntat política de fer ús de la 
seva capacitat des de la conselleria perquè a Madrid 
entenguin que anem seriosament, i que tota la nostra 
voluntat és crear polítiques d’estat amb garanties d’un 
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servei de justícia suficient i digne de cara a la ciutada-
nia catalana.

I és compatible, la seva voluntat negociadora –segu-
rament no té una altra possibilitat per rescabalar els 
mínims recursos que li estan donant per poder millo-
rar el servei–, amb una determinació i una coherència 
política absoluta en aquests termes sobiranistes. I per 
això li demanem la màxima determinació política, per 
no confondre un nivell de negociació amb un nivell 
de convenciment ple sobre el nostre futur immediat, 
pel qual estem lluitant i pel qual nosaltres estem fent 
aquest gest polític d’apropament, des del punt de vista 
pressupostari, en la mesura que el trobem imprescin-
dible –imprescindible– per garantir el futur que volem 
per als nostres conciutadans i els nostres fills.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula la senyora Carme de Ri-
vera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Gracias, presidenta. Muy brevemente, conseller, 
para agradecer la respuesta a las preguntas que se le 
han hecho. Pero yo discrepo..., no sé, yo en los nú-
meros veo que no hay un aumento para el servicio de 
orientación jurídica. Y, por tanto, si además usted di-
ce que se han creado dos servicios más –hipotecario, 
más gent gran, más mediación–, resulta, entonces, que 
tenemos más asuntos con una dotación idéntica. Por 
tanto...

Conseller, usted habrá llegado a un acuerdo con el co-
legio de abogados, pero lo que está claro es que los 
abogados del turno de oficio del colegio de abogados 
no están en esta negociación. Y sí tienen problemas, 
porque verdaderamente sus honorarios son muy jus-
tos. Ya sabemos... Usted se ha comprometido. Ha di-
cho, además, que a usted le gustaría que fueran más 
altos. Pero sí, en cualquier caso, habría que reconocer 
esta labor que hacen estos letrados.

Decir, por otra parte..., respecto a que los asuntos han 
bajado, que usted lo dice, que lo dice el árbitro de la 
imparcialidad, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Bueno, los asuntos han bajado –y 
lo dijo el otro día– por el impacto de las tasas judicia-
les. Entonces, ustedes tienen tasas judiciales; las mi-
noraron. Y luego están las altísimas y confiscatorias 
tasas judiciales del Estado, que han hecho que hubiera 
muchos ciudadanos que no puedan acudir a la justicia, 
que no tengan acceso a la justicia. Entonces, claro que 
han bajado los asuntos. Y fue el propio presidente del 
TSJ que lo dijo. Por tanto, yo creo que en este tema, 
pues..., no es un tema para estar orgullosos de ello, no 
es para pensar que es un tema de una mejor gestión 
de la justicia porque hay un índice de tasas de reso-
lución mayor que el ingreso, porque verdaderamente, 
conseller, lamentablemente es por el tema de las tasas 
judiciales.

Nada más y muchas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula el senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí. Gràcies, presidenta. I també molt ràpid. Primer de 
tot –ja s’ha fet abans, però jo vull recalcar-ho–, agrair 
el to del conseller en la seva resposta, i també contras-
tar-ho amb el to que ha fet servir el Grup de Conver-
gència i Unió. Jo no sé si és que vostès estan totalment 
contagiats de l’estil i de l’esperit del senyor Jordi Pu-
jol, que va venir a esbroncar-nos, a renyar-nos i a par-
lar-nos de moralitat en una comissió parlamentària.

Han dit també vostès que les dades que fèiem servir 
els grups parlamentaris eren dades falses. Són les da-
des que apareixen en el pressupost. Per tant, si algú no 
situa les dades correctament, segurament és el Govern 
de la Generalitat.

I, tercer, senyora Ribera, vostès acostumen a fer la ma-
teixa estratègia: o engeguen el ventilador o engeguen 
el retrovisor. I totes dues estratègies són dolentes. Sap 
per què? Perquè si engeguen el retrovisor no veuen el 
que tenen al davant i tenen el risc d’estimbar-se, i si 
engeguen el ventilador tenen també el risc d’electrocu-
tar-se. Per tant, segurament han de, vostès, començar 
a tenir present que fa quatre anys que governen, i d’ai-
xò és del que estem parlant també en aquestes comis-
sions que tenen a veure amb els pressupostos.

I dos aspectes concrets dels que deia el conseller –ho 
repeteixo, agrair-li el to de les seves respostes i de la 
seva intervenció. Nosaltres farem preguntes i concre-
tarem tot el que té a veure i el que ens ha explicat del 
Fòrum de la Justícia de Tarragona, sobretot per veure 
quin és el calendari –si ja tenen vostès un calendari 
previst, si tenim alguna data concreta–, quin és el ni-
vell de concreció final que hi ha en aquest projecte.

I, segon element, prenem nota de l’anunci que ens ha 
fet de preacord amb el ministerio pel que fa a la convo-
catòria de les noves places, més que urgents per a Cata-
lunya. I també, doncs, volem saber –ja ho preguntarem 
de la forma que convingui– de quina manera es concre-
ten, perquè, ho reitero, l’objectiu –no només d’aquest 
grup parlamentari, sinó que, espero, també de la seva 
conselleria– hauria de ser el d’evitar la temporalitat, el 
d’evitar la inestabilitat i, fins a cert punt, el d’evitar la 
precarietat dels funcionaris, dels treballadors –dels in-
terins també– del Departament de Justícia, perquè és 
una tasca fonamental per al bon desplegament i per al 
bon funcionament de la justícia al nostre país.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat Mena. Per acabar, té la paraula la re-
presentant del Grup de Convergència i Unió, senyora 
Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. Gràcies als meus companys, tam-
bé, per les seves amables valoracions respecte al meu 
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to d’intervenció, que la veritat és que els aprecio a tots 
molt. El que han de comprendre tots és que, després de 
les seves intervencions, m’ha semblat que necessitaven 
ressituar-se una mica, perquè ni el nostre camí en el 
Govern i en el país és una autopista tota plena de flors, 
ni l’automòbil amb què hem de transitar pot ser un cot-
xe de luxe. Ens hem d’adaptar a les circumstàncies.

Venim per un camí sinuós, amb moltes corbes, amb mol- 
tes dificultats, i hem hagut d’adaptar el vehicle amb què 
ens desplacem a les circumstàncies i a les necessitats. 
Hem hagut de despendre’ns de molts elements orna-
mentals de luxe que no ens ajudaven a avançar, i hem 
de fer front a aquestes lletres d’aquest cotxe de luxe 
que vostès van comprar. Anem amb un utilitari i fem 
el que podem. Ara, a vostès, com a ocupants d’aquest 
cotxe, el que sí que els demanem és que ens ajudin en 
la conducció, que no distreguin el conductor, que no li 
donin cops. Perquè, si no, aquest cotxe pot caure pel 
precipici.

I si és el cas –que és el cas– que a sobre des de Madrid 
no s’entén que aquí existeix un poble amb una volun-
tat, amb unes possibilitats de conduir el seu propi ve-
hicle amb les seves pròpies possibilitats, doncs, ho te-
nim tot encara molt més difícil –molt més difícil. No 
se’ns pot fer renunciar al que som. I no renunciarem a 
ser catalans i a dir-ho ben alt i ben clar. No hi podem 
renunciar. I si a això se li diu «vehemència», doncs, 
que se li digui «vehemència»; m’agrada molt ser vehe-
ment en la defensa del meu poble, de les nostres insti-
tucions, del nostre Govern, de la bona feina que s’està 
fent des del departament. No hi renunciarem. Volem 
decidir el nostre futur, volem que ens acompanyin, vo-
lem que ens ajudin. I si això és vehemència histriòni-
ca, doncs, benvinguda. Li dono gràcies a Déu que me 
l’ha donat per tenir aquest cor al servei d’aquest poble.

Però el meu cap també funciona i sap veure la realitat. 
Vostès també hauran de fer un esforç per començar a 
reconèixer el que va passar. No podem mirar cap en-
darrere contínuament, però no ho podem desconèixer. 
Perquè aquest cotxe no ha aparegut del cel; aquest cot-
xe porta una història, té un recorregut. Però continua-
rem funcionant. Mai li direm que baixi del cotxe a nin-

gú; al contrari, són tots benvinguts. I tots volem anar a 
un país millor en què tots tenen cabuda. Esperem el seu 
recolzament i no només les seves bufetades.

Esperem el seu recolzament perquè el poble ens ho es-
tà demanant, perquè necessitem anar tots a una en la 
lluita contra la corrupció, en la lluita contra moltes co-
ses. I venia a parlar del cas Pujol; podríem parlar del 
cas Bárcenas i de moltes coses. No ho volem fer. Tenim 
un interès superior per què vetllar, que són els catalans, 
aquest país; que aquest país puga viure amb respecte 
amb tots els pobles d’Espanya, però també demanem 
que se’ns respecte i que se’ns ajude a funcionar. Aquest 
Govern ho està fent molt bé, escoltant el poble i tirant 
cap endavant amb els recursos que té.

I si això és vehemència, ja els ho dic: benvinguda; en 
tindran més. Perquè mai, mai, mai deixaré d’estimar 
aquest poble i les seves institucions, i de dir..., tant si 
aquesta veritat és capaç de ser reconeguda com si no; 
de veure les coses com les he vist i com les he viscut. 
I aquest és el meu compromís amb el país i amb la 
gent que va fer confiança en mi.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ribera.

Passarem a la votació.

Vots a favor de les esmenes presentades?

Vuit –8 vots a favor.

Vots en contra de les esmenes presentades?

Onze.

Per tant, queden rebutjades les esmenes presentades a 
aquesta secció pressupostària.

Aixequem la sessió, agraint al conseller i al seu equip 
la presentació de la secció pressupostària de Justícia.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda.
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