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SESSIó NÚM. 32

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Pre-
sideix Gemma Calvet i Barot, acompanyada de la vicepre-
sidenta, Cristina Bosch i Arcau, i de la secretària, Dolors 
López Aguilar. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, L luís 
Guinó i Subirós, Annabel Marcos i Vilar, Joan Morell i 
Comas, Elena Ribera i Garijo, Montserrat Ribera i Puig i 
Maria Dolors Rovirola i Coromí, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Pere Aragonès i Garcia i Pere Bosch Cuenca, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Cristòfol 
Gimeno Iglesias, Ferran Pedret i Santos i Sergi Vilamala i 
Bastarras, pel G. P. Socialista; Pere Calbó i Roca i Ser-
gio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Salvador Milà i Solsona i Marta Ribas Frías, 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. de 
Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió la delegada de Comissions 
Obreres del personal laboral del Departament de Justí-
cia, Ana Moya Fernández.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions 
(tram. 200-00012/10). Nomenament de la ponència que 
ha d’elaborar l’informe (text presentat: BOPC 190, 21).

2. Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials (tram. 250-01315/10). Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 421, 82; esmenes: 
BOPC 456, 25).

3. Proposta de resolució sobre la climatització i les con-
dicions ambientals dels jutjats de Mataró (tram. 250-
01338/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 425, 27; esmenes: BOPC 482).

4. Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica en 
concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del Jutjat 
de Pau de Sant Esteve Sesrovires (tram. 250-01351/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 435, 24; esmenes: BOPC 482).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la concessió del tercer grau a l’exdirector general d’Ocu-
pació, condemnat en el cas Pallerols pel desviament de 
subvencions públiques (tram. 354-00371/10). Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Compareixença d’Ana Moya Fernández, delegada de 
Comissions Obreres del personal laboral del Departa-
ment de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre els canvis en el model 
d’atenció mèdica als centres de tancament terapèutic de 

justícia juvenil (tram. 357-00804/10). Comissió de Justícia 
i Drets Humans. Compareixença.

La presidenta

Bé, comencem. Bona tarda. A veure, tenim una ses-
sió una mica densa, avui, de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.

Començaríem, abans d’entrar en l’ordre del dia... (Pe-
re Aragonès i Garcia demana per parlar.) Digui, senyor 
Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Tenim una petició de canvi de l’ordre del dia. De l’ordre; 
de l’ordre de l’ordre del dia, eh? És a dir, al punt 2, que 
és una proposta de resolució, hem arribat a una transac-
ció amb el Grup de Convergència i Unió. És una trans-
acció senzilla, però perquè els diputats tinguin temps de 
llegir-ho demanaríem que se substanciés la darrera de 
les propostes de resolució, és a dir, després del punt 4.

(Veus de fons.)

Sí, sí, ara porten la còpia.

(Pausa.)

La presidenta

Bé, començarem amb l’ordre del dia. Abans d’entrar 
en el punt 1, els he d’informar que amb relació al Grup 
de Treball del CIE el lletrat ha enviat avui una comu-
nicació que hi ha hagut ja algunes confirmacions, però 
hi ha hagut algunes cartes que se’ns han remès per de-
clinar l’assistència, no? Tothom ha rebut el correu? Es 
donen per informats?

(Pausa. Veus de fons. Carmen de Rivera i Pla demana 
per parlar.)

Carmen de Rivera i Pla 

Jo volia fer una pregunta. Gràcies, presidenta. Jo vo-
lia fer una pregunta. La propera comissió dels CIE és 
el proper dijous no, l’altre, no? (Pausa.) El dia... (Veus 
de fons.) Però hi haurà Comissió de Justícia a la tarda 
d’aquell dia o és...?

La presidenta

No, es fa un dijous.

Carmen de Rivera i Pla 

D’acord.

La presidenta

Grup de Treball CIE. L’altre dijous a la tarda, comissió.

Carmen de Rivera i Pla 

D’acord. Perfecte, gràcies.
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La presidenta

Bé. 

Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions (nomenament 
de la ponència) (tram. 200-00012/10)

Doncs comencem pel primer punt de l’ordre del dia, 
relatiu a la designació, al nomenament, de la ponència 
que ha d’elaborar l’informe relatiu a la Llei de modi-
ficació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a successions.

Dono torn als grups parlamentaris perquè designin la 
persona que serà membre de la ponència. Senyor Ara-
gonès.

Pere Aragonès i Garcia

Sí. Jo mateix, Pere Aragonès.

La presidenta

PSC?

Ferran Pedret i Santos

Jo mateix, Ferran Pedret.

La presidenta

Partit Popular?

Sergio Santamaría Santigosa

Sí. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, Sergio Santamaría.

La presidenta

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida?

Salvador Milà i Solsona

Aquest mateix diputat, Salvador Milà, que li parla.

La presidenta

El Grup Parlamentari de Ciutadans?

Carmen de Rivera i Pla 

Gràcies, presidenta. Jo mateixa, Carmen de Rivera.

La presidenta

I el Grup de Convergència i Unió?

Annabel Marcos i Vilar 

Gràcies, presidenta. La diputada Elena Ribera.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. 

Proposta de resolució 
sobre la climatització i les condicions 
ambientals dels jutjats de Mataró 
(tram. 250-01338/10)

Passem al punt número 3: Proposta de resolució sobre 
la climatització i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró, presentada pel portaveu Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Sí. Gràcies, senyora presidenta. Evidentment, portar 
una cosa com aquesta a la Comissió de Justícia vol dir 
que prèviament hi han uns antecedents. 

La problemàtica que es planteja pot semblar fins a cert 
punt menor. Però quan afecta tot un col·lectiu jurídic, 
no només de jutges, advocats, funcionaris, servidors 
públics, sinó també usuaris d’un edifici, no tan antic, 
com els jutjats de Mataró, des de fa anys, sense que 
s’hi hagi trobat solucions, com és tot el que afecta la 
climatització, amb les humitats, l’aparició de fongs, et-
cètera, i que pot fins i tot crear inquietud en l’àmbit de 
la salut laboral, com ens han fet arribar els mateixos 
representants dels treballadors de la justícia en aquest 
edifici, a vegades és convenient fer una sacsejada, di-
guem-ne, al Govern perquè activi els seus recursos i 
els seus mitjans i pugui resoldre aquests problemes 
que no són petits, perquè tenen una certa complexitat. 

I és per això que el que es planteja en aquesta proposta 
de resolució, després d’haver escoltat el degà del Col-
legi d’Advocats de Mataró, el degà també dels jutges 
de Mataró i representants sindicals, és instar el Go-
vern perquè adopti d’una manera definitiva les solu-
cions als problemes de climatització i condicions am-
bientals que afecten tots els usuaris dels edificis dels 
jutjats de Mataró.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Per defensar l’esmena presentada, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la dipu-
tada Marcos. (Veus de fons.) Ah!, perdó. El senyor 
Morell, que era el punt 3, sí.

Joan Morell i Comas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, aquí podríem 
entrar amb molt de detall en el que ha explicat el se-
nyor Milà. Però comentar que hem presentat una es-
mena, en què el que demanem és que el Parlament 
insti el Govern de la Generalitat a informar sobres 
les mesures oportunes dutes a terme per solucionar 
aquest problema. Perquè si bé és cert que el senyor 
Milà, concretament el dia 30 d’octubre, va entrar una 
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proposta de resolució en què relatava totes unes qües-
tions, cal dir que s’han solucionat totes. 

I a nivell de resum i conclusió, per no avorrir la gent 
de la comissió, perquè si el que fem és instar el Govern 
que ens ho expliqui ja ens ho explicaran, només cal 
dir que a mitjans de setembre es van detectar aques-
tes incidències que el diputat ens ha explicat de l’excés 
d’humitat, etcètera, i que el departament va requerir 
l’empresa a què tenen contractat el manteniment to-
ta una neteja i una sèrie de millores i actuacions que 
s’han portat a terme abans. Concretament, l’auditoria 
es va fer, curiosament, el dia 29 d’octubre, un parell 
de dies abans que vostè entrés la instància. Això vol 
dir o que no estava gaire ben informat o precisament 
perquè estava informat que s’havia fet ha entrat una 
proposta de resolució. En tot cas –en tot cas–, l’impor-
tant és que el que vostès demanen, que sí és veritat que 
hi havia un problema d’humitats, etcètera, això ja s’ha 
regulat, s’ha portat a terme, i el Govern, molt gustosa-
ment, ens informarà àmpliament de tot el que han fet 
per poder-ho solucionar. Jo aquí tinc tot el que ells han 
fet, però crec que no caldrà que jo ho expliqui, perquè 
el Govern ja ens ho explicarà. En tot cas, s’ha solucio-
nat tot el que vostès demanaven.

Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, continuem amb els torns d’intervenció. El Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana, senyor Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia 

Sí. Gràcies, presidenta. Per part del Grup d’Esquerra 
Republicana ens preocupa la situació descrita en l’ex-
posició de motius de la proposta de resolució. També 
som coneixedors de les deficiències que hi ha hagut 
en el manteniment dels edificis dels jutjats de Mataró. 
I, per tant, del que també som conscients és que no es 
tracta només d’actuacions puntuals, sinó que han de 
ser actuacions continuades en el temps.

I, per tant, nosaltres..., el nostre posicionament és a fa-
vor de la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialista, el 
senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, el Grup Parla-
mentari Socialista donarà suport a la proposta de re-
solució que ens fa el Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

És ben cert que la situació era preocupant, i, vista la 
intervenció que ha fet el Grup de Convergència i Unió 
en el sentit que ja el Govern ha dut a terme actuacions 
per solucionar les deficiències detectades, el que pro-
bablement sigui bo és que es revisi també quins són 
els mecanismes que es posen en marxa per al mante-
niment ordinari, no? Perquè, probablement, l’actuació 

extraordinària per solucionar el que passava als jutjats 
de Mataró tingui un cost superior al que hauria supo-
sat un manteniment ordinari. 

Però, en qualsevol cas, ens sembla que aquí tots els 
grups, sense absolutament cap diferència, podem es-
tar d’acord que tant per a les condicions de treball dels 
funcionaris de l’Administració de justícia com per als 
usuaris de la justícia, com en general també per a la 
conservació dels documents que hi pugui haver als 
jutjats, és bo que no es produeixi cap d’aquestes situ-
acions que estan descrites en l’exposició de motius i 
que es posin també tots els mitjans per evitar que pas-
si en aquest jutjat o en qualsevol altre en el futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Correspon ara la intervenció 
al senyor Santamaría, en nom del Partit Popular.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario da-
rá apoyo a la propuesta de resolución presentada por el 
Grupo de Iniciativa. Fundamentalmente porque, efec-
tivamente, creemos que estas situaciones no deberían 
producirse. Ya no estamos hablando, en fin, de una 
falta de dotación en otros aspectos, que las hay, las 
comentaremos probablemente a lo largo de esta co-
misión..., sino por el hecho de que, efectivamente, las 
condiciones de trabajo es fundamental que sean ópti-
mas, tanto para los usuarios de los servicios públicos 
de la Administración de justicia como para los propios 
profesionales que desempeñan su labor.

Quiero creer, y creo, evidentemente, en base a la inter-
vención que ha realizado el diputado de Convergencia, 
que, efectivamente, se ha subsanado la deficiencia. Pe-
ro, probablemente, lo que no debería darse es que estas 
propuestas de resolución tuvieran que presentarse pre-
cisamente para corregir esas situaciones. Yo creo que 
se debe actuar con la debida prevención, con la debida 
antelación. 

Y, por tanto, en ese sentido, entendemos que la propues-
ta de resolución que se nos presenta debe ser respalda-
da para que esas disfunciones no se produzcan.

Nada más.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
senyora De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla 

Sí. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario de Ciu-
tadans dará apoyo a esta propuesta de resolución pre-
sentada por Iniciativa. 

Hemos escuchado lo expuesto por el diputado Joan 
Morell, de Convergència i Unió, diciendo que verda-
deramente se hizo una revisión justo con posteriori-
dad, no sé si me ha parecido entender, o el mismo día 
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que se había presentado esta propuesta de resolución. 
Así y todo..., bueno, nos alegramos, pero creemos, y 
lo hemos repetido hasta la saciedad en distintas com-
parecencias, en pleno y en comisión de justicia, que 
es necesario que los funcionarios, las personas que 
trabajan en la Administración de justicia, lo hagan en 
unas condiciones normales, en unas condiciones salu-
dables. Y es que muchas veces los juzgados y centros, 
y estamos en justicia, de la Administración de la Ge-
neralitat no pasarían una inspección de trabajo y segu-
ridad social. Queremos salud laboral, que es un punto 
fundamental, tanto para los trabajadores..., como pa-
ra los servidores de la Administración de justicia, que 
también son trabajadores, en este caso, de la Adminis-
tración de justicia. 

Por todo ello, nosotros votaremos a favor de esta pro-
puesta de resolución.

Nada más. Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió... (Veus de fons.) Ah!, ja l’ha feta. (Veus de fons.) 
Ara la posició sobre l’esmena. Senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Sí. Gràcies, presidenta. Doncs hauré de dir que no. 
Perquè, és clar, m’ha sorprès molt la intervenció del se-
nyor Joan Morell, que no es correspon amb el que ha-
víem comentat. D’entrada, no és cert que aquest sigui 
un problemet que es detecta just a mitjans setembre. Si 
a mitjans setembre s’hagués detectat aquest problema, 
no hauria presentat una proposta de resolució tan mal 
intencionada, segons ell, el 30 d’octubre. Si faig aques-
ta proposta de resolució és perquè he repetit que els re-
presentats dels diferents estaments que actuen a l’Ad-
ministració de justícia a Mataró em fan constar que 
aquesta problemàtica hi és. I li asseguro que l’entre-
vista va ser dos dies abans. Jo no dubto que... Per tant, 
no està feta amb mala intenció quan em vaig assaben-
tar que ja l’Administració havia actuat d’una forma tan 
eficient, eficaç i ràpida, perquè jo no sóc d’aquest estil, 
i tinc altra feina, li ho asseguro. 

Per tant, el que li diré és que jo estaria disposat com 
a molt a acceptar que poguéssim transaccionar..., o en 
tot cas si s’admetria una esmena in voce. Perquè, ho 
repeteixo, no dubto que ja s’han fet coses, però no hem 
arribat a l’estiu, i sabem que és a l’estiu on es produei-
xen aquest tipus de problemes, i, pel que ens van ex-
plicar, el tema és més complicat que netejar tubs, etcè-
tera. Potser sí, potser no.

Nosaltres, el que acceptaríem, si vol el grup esmenant, 
o tots hi estem d’acord..., és a dir: «Instar el Govern de 
la Generalitat a continuar aplicant les mesures opor-
tunes per solucionar el problema.» Perquè no m’agra-
daria que el mes de juliol o d’agost proper m’hagués 
de sentir dir o pel senyor Joan Morell o per un altre: 
«Com que vas dir que sí, t’has de conformar amb el 
que s’ha fet», eh? Ho repeteixo... No tinc tota la infor-
mació suficient, no me l’ha poguda facilitar, o no ho 

ha cregut oportú, perquè m’ha dit que era un secret del 
departament. 

Per tant, jo mantindria la resolució o com a molt incor-
poraria aquesta esmena in voce de «continuar aplicant», 
en ares a reconèixer que quelcom s’ha fet, eh? Repetei-
xo que m’estranya venint d’un diputat del Maresme.

Gràcies.

(Joan Morell i Comas demana per parlar.)

La presidenta

A veure, senyor Morell. Sí, per...?

Joan Morell i Comas

No, primer per aclariments i per al·lusions. A veure...

La presidenta

I per la transacció, també.

Joan Morell i Comas

Abans d’entrar aquí, el senyor Milà m’havia dit que 
acceptava l’esmena nostra. I jo, a fi i efecte de guanyar 
temps, no he explicat tota la informació que tenia, i li 
ho he comentat. Dic: «Si ens ho acceptes, doncs fa-
rem...» Jo, si volen, els puc explicar tot el que hem fet, 
d’acord? I vostè sap perfectament... (Veus de fons.) Pe-
rò, a veure, que acceptem, eh?, aquesta esmena. Perquè 
l’important és que hi havia un problema, que el depar-
tament va fer una auditoria, es van arreglar..., s’han fet 
actuacions a curt termini i a mitjà termini, s’han fet in-
versions per més de 200.000 euros. Vostè deia que hi 
havien moltes denúncies. No hi havia cap comunicació 
anterior a aquest dia. Per tant, jo aquí tinc tot un in-
forme de tres fulls per explicar fil per randa tot el que 
s’ha fet. I abans d’entrar vostè m’ha dit: «Home, com 
que heu fet tot això, t’accepto l’esmena.» Si no, jo... Se-
nyor Milà, per més que li estranyi que sigui un diputat 
del Maresme, vostè m’ha reconegut que no sabia què 
s’havia fet, encara. Per tant, també es podia informar. 
Jo, de bon gust i bon grat, li volia explicar tots els de-
talls, i m’ha dit: «No, home, no; si ja s’ha fet, ja t’ac-
ceptem l’esmena.» I després em diu que no l’accepta 
perquè no s’ha fet. Home, jo intentaria ser rigorós. Jo, 
per no fer servir temps, que ara el farem servir, m’he 
fet tot un..., detall que m’hi hauria pogut lluir, perquè 
el departament ha fet tot el que feia falta, i ho ha fet bé. 

Per tant, com que l’important és que hi havia una defi-
ciència i s’ha arreglat, i n’estem contents, acceptarem 
aquesta transacció que vostè ha fet. Però hauria pogut 
explicar-li fil per randa tot el que ha fet el departament 
en aquest aspecte.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs procedim a la votació, que serà la 
transacció in voce. Pot tornar-la a dir..., exactament 
com queda? Perquè...
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Salvador Milà i Solsona

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar aplicant les mesures oportunes 
per solucionar de forma definitiva el problema de la 
climatització i les condicions ambientals de tots els 
usuaris dels edificis de la justícia.» És on diu «a adop-
tar»..., doncs «a continuar aplicant». Ja més..., no. 

De totes maneres, també se m’han fet unes al·lusions. 
Jo li asseguro que..., ahir al vespre vam tenir una agra-
dable conversa telefònica i em va dir que no em podia 
enviar el correu, perquè... És igual, escolta, estem en-
tre companys, eh?, però..., no té més importància –no 
té més importància. Però sí que m’ha preocupat... (Re-
mor de veus.) No, li ho dic... Senyor Morell, i m’ha 
preocupat quan ha dit que jo vaig presentar això jus-
tament quan em vaig assabentar que el departament 
actuava. Escolti, això no, eh? Això no, perquè jo li as-
seguro que ni el jutge degà ni el degà del col·legi s’hau-
rien prestat a una cosa com aquesta. Ara ja està dit tot. 

Acceptem aquesta transacció, evidentment, que l’hem 
proposat nosaltres.

La presidenta

Molt bé. Doncs va, procedim a la votació de la trans-
acció.

Vots a favor?

Unanimitat. 

Queda, doncs, aprovada la proposta de resolució amb 
la transacció que s’ha efectuat.

Proposta de resolució
sobre la situació de col·lapse dels serveis 
judicials socials (tram. 250-01315/10)

Seguim amb el punt... Podem passar al punt 2, ja? Tot-
hom té la transacció, no? (Pausa. Veus de fons.) Se-
nyor Aragonès, pot anar al punt 2, ara? (Pausa.) Sí? 
Ho dic... (Veus de fons.) Però és igual, com que ja el te-
nim... (Veus de fons.) La Proposta de resolució sobre la 
situació de col·lapse dels serveis judicials socials, que 
s’ha transaccionat amb Convergència i Unió. Si la vol 
presentar, senyor Aragonès...

Pere Aragonès i Garcia

Sí. Gràcies, senyora presidenta. La situació dels jutjats 
socials és ben coneguda per aquesta comissió. Reite-
radament hi ha hagut propostes presentades per di-
ferents grups parlamentaris que aborden una proble-
màtica, que és que en aquests moments la càrrega de 
feina en l’ordre jurisdiccional social és molt elevada. 
En part és també conseqüència de la reforma... Les 
darreres reformes laborals aprovades fan que l’aug-
ment de càrrega dels jutjats sigui molt més gran. 
A més, el que també ha passat és que aquest augment 
de càrrega –també fruit de les circumstàncies de crisi 
econòmica, en haver augmentat els expedients de re-
gulació d’ocupació, acomiadaments, etcètera– no ha 
anat acompanyat d’un augment suficient dels recursos 
disponibles per fer-hi front, tant des del punt de vista 

de jutges com de la resta de personal al servei de l’Ad-
ministració de justícia.

Això ha estat recollit en diferents queixes: les que va 
expressar aquí mateix el president del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el seu informe anual, 
però també en l’Informe de la justícia que elabora el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Les dades són sufi-
cientment conegudes, i en l’exposició de motius s’ex-
pressa ben clarament.

Què és el que plantegem en aquesta proposta de reso-
lució? Doncs, en primer lloc, que el Departament de 
Justícia, dins del pressupost que té, prioritzi el reforç 
urgent dels recursos que destina als jutjats socials. Per 
tant, al personal al servei de l’Administració de justí-
cia als jutjats socials. 

A fi i efecte de posar-ho negre sobre blanc hem ar-
ribat a aquesta transacció amb el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, que llegeixo, i així m’estal-
vio el torn posterior de posicionament, que diu així i 
que tenen tots els diputats: «El Parlament de Catalu-
nya insta el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya a dotar dels recursos de reforç urgents 
per tal d’evitar les dilacions en la tutela judicial efecti-
va als jutjats socials i a prioritzar aquesta actuació en 
el marc dels recursos pressupostaris per a l’any 2015.»

I, en segon lloc, la proposta de resolució, si al primer 
punt feia referència al personal al servei de l’Adminis-
tració de justícia, al segon fa referència als jutges, i, 
per tant, doncs, que es puguin augmentar, que es por-
tin a terme, les actuacions necessàries per tal que a 
través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i del Consejo General del Poder Judicial s’augmenti 
la planta judicial amb jutges substituts. Creiem que és 
una bona solució i que la situació dels jutjats socials 
ho requereix.

Gràcies.

La presidenta

Reserva el torn relatiu a les esmenes d’Iniciativa per 
després, no, suposo? (Pausa.) Molt bé, doncs senyor 
Milà, per defensar les seves dues esmenes.

Salvador Milà i Solsona

Sí. Bé, de fet, el que se’ns presenta per part de Conver-
gència i Unió i d’Esquerra ve a ser, suposo, una part 
del pacte de govern. 

Nosaltres, quan es va presentar aquesta proposta de 
resolució vàrem parlar amb personal de la jurisdicció 
social, que ens van donar exactament les claus dels 
problemes que es produïen. Per una part era l’amor-
tització d’una plaça de tramitació processal i admi-
nistrativa a cada un dels jutjats socials. Senyor Ara-
gonès, el Govern a què vostè dóna suport, amb una 
plena crisi social i econòmica que ha comportat més 
acomiadaments, i per tant més recursos jurisdiccio-
nals socials, durant l’any 2014 es va dedicar a amor-
titzar sistemàticament una plaça de tramitació proces-
sal i administrativa a cada un dels jutjats socials. I ara 
hem de dir que facin mesures d’urgència. Potser seria 
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més lògic tornar el personal que s’ha tret, i, a més, en 
tot cas, dotar de personal de reforç urgent, que vindria 
a complementar, a ampliar, en atenció a..., l’ampliació 
i la complexitat de la situació creada. Però dir ara que 
reforcem les mesures estrictament d’urgència vol dir 
que quan aquesta urgència el Govern determini que ha 
passat tornarem a la situació de partida. I a la situació 
de partida no és el mateix personal que hi havia. És el 
mateix personal que hi havia menys una plaça amor-
titzada en tramitació processal i administrativa a ca-
da un dels jutjats socials de Barcelona. La senyora De 
Rivera, que treballa en el sector, ens dirà quants, però 
em sembla que són una vintena, o més, eh? 

I, per una altra part, exactament dèiem que hi hagués 
la dotació permanent de magistrats. D’acord; en ai-
xò podríem acceptar que ja que hi han magistrats su-
plents podríem de forma peremptòria utilitzar aquest 
«cupo» que sabem que existeix..., i que hem estat en 
contacte amb ells. Però, també, a la llarga, el que se 
li hauria de demanar és que demani l’augment de la 
planta judicial respecte a dotació permanent de ma-
gistrats, eh? 

Per tant, nosaltres mantenim l’esmena. Si no ens 
l’accepta, doncs ens sap molt greu, però creiem que 
l’oportú i el contundent, i el que seria fins i tot assu-
mible en el pacte de governabilitat, seria que es rever-
tís, que es tornés enrere, la situació d’amortització de 
places i a més es donés el reforç. No que es faci un 
reforç, i al damunt en el marc de les disposicions pres-
supostàries. Gairebé –gairebé– la pregunta seria dir: 
senyor Aragonès, hi són, aquestes disposicions pres-
supostàries, per fer això? Ha tingut l’ocasió, vostè, de 
formular l’última versió dels pressupostos. Doncs ex-
pliqui’ns on és la partida corresponent i l’increment. 
Perquè, si no, aquestes disponibilitats pressupostàries 
que han d’anar a fer aquestes mesures de reforç urgent 
sortiran de la retallada a quina altra jurisdicció?

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Senyor Pedret. (Veus de fons.) Ai!, perdó, pen-
sava que com que havien transaccionat... Sí, si vol de-
fensar les seves esmenes...

Annabel Marcos i Vilar

Gràcies, presidenta. Bé, com ha comentat el diputat 
Aragonès, hem arribat, al primer punt, a una transac-
ció en el sentit, evidentment, de la voluntat que té el 
Govern, que s’ha demostrat fins ara i que continuarà 
mantenint. Perquè actualment tenim personal de re-
forç, que és el que pertoca al Govern, tant a la demar-
cació de Tarragona, als jutjats de Tarragona, com a la 
demarcació de Lleida. 

Quant al departament, el Departament de Justícia és el 
que ha de donar cobertura als plans de treball que es 
demanin. I actualment aquests plans de treball, que 
són demanats pels mateixos jutjats..., no consta al ma-
teix departament d’una manera ferma cap petició d’un 
document de treball. Per tant, la feina i la tasca que es 
fa es fa des del Departament de Justícia. I en tot mo-

ment, que no ho he dit, però tal com comentaven els 
dos diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula, 
reconeixent l’augment que hi ha hagut als jutjats soci-
als del volum de feina.

Ara com ara, què s’ha de fer, què s’ha d’intentar fer? 
Intentar resoldre el problema que tenim de litispen-
dència, en el sentit que entren més casos, o sigui, in-
gressen més casos que no pas casos que es poden re-
soldre. Quant a això, el departament hi ha posat, ho he 
dit, personal de reforç. 

Però existeix un altre tema, que era..., quant al punt 2, 
que també hi donaríem suport, al punt 2, i és el tema 
dels jutges, els jutges que s’han d’incorporar en plan-
tilla. No depèn, evidentment, del Departament de Jus-
tícia, sinó que depèn del Consell General del Poder 
Judicial. En resposta del mateix Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que va fer un escrit al Departa-
ment de Justícia, ell mateix reconeix, i reconeix que és 
per llei, que correspon al Consell General del Poder 
Judicial. De què estem davant, aquí? És que, és clar, hi 
ha vegades que sembla que parlem..., posem més per-
sonal, sí, però si no tenim jutges per poder resoldre, el 
personal tampoc no podrà resoldre. Parlem de judicis 
que són majoritàriament orals. I, per tant, ha de ser un 
tàndem tant dels jutges que ocupin les places com del 
personal de tramitació de l’Administració de justícia 
que faci falta. 

Per aquests motius, donarem suport, evidentment, al 
punt 1, la transacció que ens ha acceptat el Grup Par-
lamentari d’Esquerra, i el punt 2 el votaríem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Ara sí, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Doncs des del Grup Parlamen-
tari Socialista la veritat és que celebrem que tinguem 
aquest debat. Perquè els diputats i diputades presents 
em guardaran de mentir si recordo que el Grup Par-
lamentari Socialista, a través del seu portaveu en 
aquesta comissió, ha reiterat en diverses ocasions, ca-
da vegada que hi ha hagut una compareixença que li’n 
donava ocasió, la preocupació que teníem respecte a 
la situació del conjunt dels ordres jurisdiccionals, però 
molt especialment respecte a la situació de la jurisdic-
ció social. I el cert és que l’exposició de motius de la 
proposta de resolució d’Esquerra Republicana fa una 
descripció factual indiscutible, no?, i hauria de cridar 
l’atenció quina és la situació a què s’ha arribat en la 
jurisdicció social. Hem parlat aquí, a vegades, de les 
dates dels assenyalaments. Tothom ha tingut ocasió de 
veure, perquè públicament s’han denunciat i han cir-
culat, alguns fragments d’aquests assenyalaments a 
una distància temporal difícilment explicable. I el cert 
és que cal fer un major esforç.

I en aquest sentit em sembla oportuna tant la formula-
ció a què s’ha arribat a través de la transacció..., que de 
fet jo diria que millora el text inicialment proposat per 
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Esquerra Republicana, en el sentit que Esquerra Re-
publicana parlava molt moderadament de la necessitat 
de pal·liar la situació de dilacions en la tutela judicial 
efectiva als jutjats socials, i després de la transacció es 
parla d’evitar les dilacions en la tutela judicial efecti-
va als jutjats socials, que és més ambiciós. I, per tant, 
celebro, en aquest sentit, la transacció. Però també em 
semblen oportunes les esmenes que havia plantejat el 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa en el sentit que també contribuïen..., 
concretant la necessitat de revertir algunes amortitza-
cions de places. Perquè és veritat que treure personal 
primer per després dir o detectar que cal reforçar sem-
bla una contradicció. I, per tant, caldria recuperar les 
places que estaven ja a disposició d’aquests jutjats i, a 
més a més, possiblement, reforçar per anar rebaixant.

Entenc també l’argument de la portaveu de Conver-
gència i Unió en el sentit d’evitar el coll d’ampolla. Te-
nir molt personal de suport als jutjats però no tenir a 
disposició jutges o magistrats per resoldre podria ser 
un problema. Però és que, és clar, hem discutit també 
en aquesta Comissió de Justícia la manera com hem 
deixat fora de l’equació els suplents i els substituts. 

I, per tant, vaja, tot plegat dibuixa un quadre en què 
jo crec que el que és més important és que el que han 
manifestat aquí els portaveus que m’han precedit en 
l’ús de la paraula es concreti de debò en una voluntat 
política de posar recursos personals, materials, i una 
autèntica determinació a solucionar això. Perquè no 
parlem només d’una qüestió, que ja seria greu, d’ac-
cés a la tutela judicial efectiva, i per tant d’una cosa 
que a la ciutadania li pugui semblar abstracta. Parlem 
de com es dilata en el temps dirimir interessos con-
crets. I si algú fes l’exercici, a més, de quantificar la li-
tispendència, de quantificar quants diners estan enlai-
re, els interessos d’empreses o treballadors que estan 
enlaire en aquests moments als jutjats socials, jo crec 
que tothom s’estiraria els cabells. I això té efectes, eh? 
Té efectes perquè són decisions que particulars o em-
preses han d’ajornar, són diners que probablement no 
estaran en circulació perquè ningú sap si els haurà de 
gastar o els haurà d’ingressar, etcètera. Per tant, té un 
efecte social molt –molt– important. 

I, especialment –i acabo amb això–, tenir present que 
parlem en molts casos de treballadors i treballadores 
que estan ja en situacions molt precàries i molt al lí-
mit. I, per tant, que la justícia ajornada acaba sent jus-
tícia negada. I, per tant, crec que és absolutament ne-
cessari que hi fem alguna cosa al més aviat possible.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Correspon..., al portaveu del 
Grup Parlamentari del Partit Popular, senyor Santa-
maría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario da-
rá apoyo a la transacción alcanzada entre Esquerra 
Republicana y Convergència i Unió. Fundamental-
mente en lo que afecta a la necesidad de evitar esas di-

laciones, que son sangrantes, que se están producien-
do en el ámbito de los juzgados de lo social pero en 
otros muchos ámbitos jurisdiccionales, y ahora entra-
ré a detallarlo. 

Con relación al punto 2, no votaremos a favor, tam-
bién por las razones que expondré a continuación. 

En lo que se refiere al primer punto, como iba dicien-
do, es verdad, la situación de colapso en los juzgados 
de lo social. Por tanto, es necesario que la Generalitat 
asuma de una vez por todas esa responsabilidad que 
tiene en competencias que son fundamentales, que es-
tán transferidas desde los años noventa, que afectan a 
lo que es la gestión de los recursos humanos, materia-
les y económicos para que los juzgados en Cataluña 
funcionen convenientemente. Por tanto, no se trata tan-
to, como aquí se hace, de centrifugar responsabilida-
des y decir que es que el Ministerio de Justicia no tiene 
una dotación adecuada en cuanto a la planta judicial 
en Cataluña, porque eso no es real. Entre otras cosas, 
fundamentalmente porque, entre otras cuestiones, hay 
que recordar, para este año, 282 nuevas plazas de jue-
ces para España, 45 para Cataluña. La ratio juez/habi-
tante en España no dista mucho de la media del resto 
de los países europeos. No es así, no hay tanta diferen-
cia. Por tanto, yo creo que lo importante no es tanto 
responsabilizar a los demás de lo que hay que hacer, 
sino las competencias que se tienen ejercerlas como 
cabe. Y en este caso es evidente que estamos asistien-
do a auténticas disfunciones. Lo reitero, lo he dicho ya 
varias veces a lo largo de estas últimas semanas, ca-
da vez que he podido: en Girona, juzgados de violen-
cia contra la mujer están señalando juicios rápidos a un 
año vista, teniendo en cuenta –teniendo en cuenta– que 
en Girona para el enjuiciamiento de esas causas hay 
seis juzgados de lo penal. Por tanto, no es un problema, 
en este caso, de falta de dotación de unidades judicia-
les. Es un problema de falta de adecuada coordinación 
y de falta, también, de adecuados recursos que no se 
emplean convenientemente. Idéntica situación se está 
dando también en los juzgados de lo mercantil. Juzga-
do de lo Mercantil de Gerona: están señalando vistas, 
también, para finales de este año en curso. Y nos pa-
rece que eso es lamentable. Por tanto, el mal endémico 
que está atravesando la jurisdicción social es extrapo-
lable, y yo estoy dando muestras que claramente lo ob-
jetivan, al ámbito de otras jurisdicciones. 

Por tanto, en ese sentido nos parece bien que se asuma 
esa propuesta de resolución en lo que afecta a la tutela 
judicial efectiva, que debe prestarse con la debida agi-
lidad y no con la demora a la que desgraciadamente 
los justiciables se están viendo forzados.

Con relación al punto 2, no lo vamos a respaldar. Fun-
damentalmente porque, entre otras cosas, la política 
del Ministerio de Justicia es clara. Es precisamente 
en base al cumplimiento de la Ley orgánica del poder 
judicial que la función jurisdiccional debe ser desem-
peñada por jueces de carrera. Y eso es fundamental, 
porque entre otras cosas es dar cumplimiento a la le-
galidad. No es un problema de jueces sustitutos. Es un 
problema, como digo, de falta de dotación de medios 
necesarios que la Generalitat no destina a este servi-
cio público esencial. Por tanto, no nos parece en ese 
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sentido que sea razonable que se pretenda trasladar 
esa responsabilidad al Ministerio de Justicia cuando, 
insisto, está asumiendo la responsabilidad que le toca 
y sin embargo la Generalitat de Catalunya no hace lo 
propio. Y frente a esa cuestión, el Partido Popular lo 
que hace es denunciarlo abiertamente. Insisto: porque 
son cuestiones que afectan al día a día de los ciudada-
nos de Cataluña. No es un problema de falta de jueces. 
Es un problema de falta de medios. 

Y, por tanto, el sentido del voto queda claramente ex-
plicitado con las alegaciones que he expuesto.

La presidenta

Gràcies, senyor Santamaría. Senyora Carmen de Ri-
vera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Para apoyar la propuesta presen-
tada por el Grupo de Esquerra Republicana, que habla 
de la situación de los juzgados de lo social. Han sido 
múltiples las ocasiones en las que nos hemos referido 
a esta jurisdicción, que también pasa por ser la her-
mana pobre de todas las jurisdicciones, donde preci-
samente se dan muchos retrasos para situaciones ab-
solutamente necesarias para el ciudadano que se ve 
despedido de su puesto de trabajo, que se ve en la ne-
cesidad de pleitear por una pensión de invalidez y que 
se encuentra que, por ejemplo, a finales del 2014 se 
está señalando para el 2016 un juicio por incapacidad. 
Y, sin ir más lejos, no se te ocurra suspender un juicio, 
porque te dan... «No se te ocurra» quiero decir que no 
tengas que suspender un juicio porque ha habido un 
problema de citación, porque no te vuelven a señalar 
un juicio en el juzgado de lo social si no es en un plazo 
de más allá de seis meses.

Efectivamente, se ha incrementado el número de asun-
tos en los juzgados de lo social. No por la reforma 
laboral, sino a pesar de la reforma laboral. Porque, 
precisamente, la reforma laboral ha dejado en nada, 
desgraciadamente, muchas reclamaciones de las que 
había, porque se han cambiado radicalmente los pre-
ceptos en los que se basaban muchas demandas. Sin 
ir más lejos, en casos de aplicación de convenios co-
lectivos, en casos de reclamación de salarios en tra-
mitación, por despido improcedente... En fin. Pero la 
cuestión es que se ha incrementado el trabajo, y es ne-
cesario tanto personal que trabaja en el juzgado, ya 
sea de tramitadores procesales, administrativos, como 
también son necesarios jueces, que haya un refuerzo 
de jueces sustitutos. Porque, verdaderamente, los jue-
ces también están desbordados. Y se ha visto necesa-
rio..., y se necesitan más, más jueces, para ayudar a re-
solver la cantidad de asuntos pendientes que hay.

Por tanto, a nosotros nos parece que Esquerra Republi-
cana ha perdido una ocasión de oro de pactar con Ini-
ciativa, porque a mí, personalmente, me gusta más la 
enmienda que ha propuesto Iniciativa. Yo exhortaría a 
que se lo repensara, pero ya sabemos que hay un pacto 
de... Bueno, esperemos que reconsidere esto, el señor 
Aragonès. Sabemos que hay un pacto para los presu-

puestos. Yo creo que se hace más inciso en el problema 
fundamental, que es que haya una dotación permanen-
te de más magistrados, aparte de reponer las condicio-
nes que había antes de estos drásticos recortes. 

Por tanto, bueno, nosotros ya anunciamos que en cual-
quier caso vamos a votar que sí, aunque sea testimo-
nialmente, porque no sabemos hasta dónde se podrá 
llegar con esta resolución que aquí se vota y en los tér-
minos de la enmienda que se nos ha propuesto.

Nada más y muchas gracias.

La presidenta

Gràcies. Senyor Aragonès, per posicionar-se sobre les 
esmenes proposades pel Grup d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds. 

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, ja hem expli-
cat abans que hem arribat a una transacció pel que fa a 
l’esmena 1 i única de Convergència i Unió pel que fa 
al punt 1. 

Respecte a les esmenes del Grup d’Iniciativa, pel que 
fa a les modificacions que preveu en el punt 1 i la refe-
rència al Projecte de llei de pressupostos, jo estic con-
vençut que els diputats hem pogut consultar en aques-
ta tramitació parlamentària la memòria de personal 
que hi ha en el Projecte de llei de pressupostos. La 
memòria de personal del Departament de Justícia, re-
lacionat amb Administració de justícia, són 7.777 per-
sones per a l’any 2015. És la mateixa previsió de pla-
ces que l’any 2014. Quin era el problema? Que l’any 
2014 no es van cobrir totes, i les amortitzacions que 
es diu que s’han produït són places que no estan co-
bertes. Per tant, la proposta de resolució va en aquest 
sentit. És a dir, tenim una previsió de places de 7.777, 
algunes de les quals quan es jubilen no es tornen a co-
brir, però hi ha la dotació pressupostària per fer-ho. 
Per tant, és perfectament factible, perquè aquestes 
7.777 són places en moltes de les quals no hi ha ningú 
treballant. En algunes. I això ens passa en diversos de-
partaments. Per tant, què és el que volem? Que el ca-
pítol I del Departament de Justícia, perquè aquesta és 
la Comissió de Justícia i en una altra comissió defen-
sarem el que toqui, s’esgoti al màxim. Per tant, 7.777 
places. En aquests moments n’hi han algunes que no 
estan cobertes. Per tant, no hi ha disminució respecte 
a l’any passat. Aquestes amortitzacions que es comen-
taven en el pressupost no afecten. Per tant, tenim mar-
ge per poder-les recuperar en l’execució pressupostà-
ria, que és el que diu el punt 1. Per això mantenim la 
transacció tal com l’havíem plantejat amb Convergèn-
cia, que creiem que ens garanteix això.

I, en segon lloc, la proposta d’Iniciativa de parlar de 
dotacions permanents de magistrats sense entrar a si 
són jutges de carrera o jutges substituts em sembla 
molt adequada i l’acceptem. 

I, lamentablement, veiem que quan toca al Partit Po-
pular assumir alguna de les responsabilitats, bé, lla-
vors l’exigència que fa cap al Govern de la Genera-
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litat, quan és cap al Govern central es matisa d’una 
manera molt intensa. Simplement constatar això.

Gràcies.

(Sergio Santamaría Santigosa demana per parlar.)

La presidenta

No hi ha hagut al·lusions, senyor... (Veus de fons.) No, no 
hi ha hagut al·lusions.

Sergio Santamaría Santigosa

No, no, es por contradicciones. Ha habido una referen-
cia a la política del Ministerio de Justicia del Partido 
Popular. Y seré muy breve, de verdad, presidenta.

A ver, falta a la realidad, falta a la verdad, señor Ara-
gonès. Fundamentalmente por una cuestión: la políti-
ca expansiva del Ministerio de Justicia en cuanto a la 
creación de unidades judiciales está ahí, está ahí pre-
cisamente...

La presidenta

Perdoni, senyor Santamaría, un moment, perquè l’he 
d’aplicar jo, el Reglament. Contradiccions és si el se-
nyor Aragonès ara s’hagués desdit d’alguna cosa que 
hagués dit abans. Això és una contradicció en una ma-
teixa intervenció. Vostè no vol un aclariment...

Sergio Santamaría Santigosa

Hay una referencia concreta... 

La presidenta

És que no li correspon. Llavors haurem de donar torn 
a tots...

Sergio Santamaría Santigosa

...a la política del Partido Popular.

La presidenta

...els portaveus. 

Sergio Santamaría Santigosa

Presidenta, yo creo...

La presidenta

Senyor Santamaría, no...

Sergio Santamaría Santigosa

Es que perdemos más tiempo en este debate, que es 
totalmente innecesario, cuando yo no voy a agotar...

La presidenta

Acabi.

Sergio Santamaría Santigosa

...tanto tiempo. Acabo, si no me voy a extender. Enton-
ces, lo que quiero poner de manifiesto, cuando hace 
esa referencia a que nosotros no cumplimos con nues-
tras responsabilidades y con nuestras obligaciones, 
pues es, como digo, que no se ajusta a la realidad de 
las cifras, que demuestran que el Ministerio de Justi-
cia, desde que el Partido Popular gobierna, está reali-
zando una política expansiva en lo que es la creación 
de unidades judiciales. Y eso es una realidad, mal que 
a ustedes les pese.

La presidenta

Sí, vull fer constar que si crido l’atenció a algun por-
taveu respecte de l’ús que fa d’un segon torn és perquè 
crec que tots hem de tenir la mateixa igualtat d’oportu-
nitats. I, per tant, el que faig és fer valdre el dret de la 
resta de portaveus també a la intervenció. Ho dic per-
què és molt diferent demanar la paraula per al·lusions 
que per contradiccions. Cenyim-nos, si us plau, al que 
diu el Reglament, i sobretot a un criteri equànime en 
els diversos torns que a cadascú li corresponen.

Bé, procedirem, doncs, a la votació. Votació del punt 
1. Entenc que es demana votació separada del punt 1, 
no? (Pausa. Veus de fons.) Vostès volen votació sepa-
rada del punt 1 i el punt 2, no? (Pausa. Veus de fons.) 
D’acord. Doncs procedim a la votació del punt 1 de la 
proposta de resolució.

Vots a favor?

Unanimitat.

Procedim a la votació del punt 2, amb l’esmena que in-
tegra la part de l’esmena d’Iniciativa, de l’esmena sego-
na d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida.

Vots a favor?

Setze vots a favor.

Vots en contra?

Tres vots en contra.

Proposta de resolució
sobre l’aportació econòmica en concepte 
de lloguer per a garantir la viabilitat 
del Jutjat de Pau de Sant Esteve 
Sesrovires (tram. 250-01351/10)

Molt bé. Doncs seguim amb l’ordre del dia. El punt 4, 
relatiu a la proposta presentada pel Partit Socialista: 
Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica en 
concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del Jut-
jat de Pau de Sant Esteve Sesrovires. Té la paraula, 
per defensar en primer lloc la proposta de resolució, el 
portaveu senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Doncs sí, per exposar a la comis-
sió el que probablement deuen haver tingut ocasió de 
llegir en l’exposició de motius de la proposta de reso-
lució, i és que en el seu dia l’Ajuntament de Sant Este-
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ve Sesrovires va rebre carta del Departament de Jus-
tícia del Govern en què informava que a partir de l’1 
de gener de 2015 la Generalitat deixaria de satisfer el 
preu del lloguer mensual del local on actualment hi 
ha el jutjat de pau del municipi, així com també dues 
subvencions anuals en concepte de suport per l’excep-
cionalitat de la tasca realitzada per aquest ens judicial 
local.

El cert és que aquest ens té una càrrega de treball ma-
jor que la d’altres d’equiparables, ja que està ubicat al 
municipi on hi ha dos centres penitenciaris, Brians 1 
i Brians 2, en què hi ha tres mil reclusos, i per tant hi 
ha una important tramitació per a l’agilització dels ex-
pedients.

En la carta que es va rebre el Departament de Justícia 
instava l’ajuntament a finançar el local i a subrogar-se 
per renovació subjectiva al contracte de lloguer, en un 
moment en què a més els ajuntaments intenten ajustar 
els seus comptes i hi ha escassos recursos i limitats, 
com sempre són tots els recursos per definició.

És clar, el que nosaltres demanem és que el Parlament 
insti el Govern de la Generalitat, atesa l’excepcionali-
tat de la ubicació del Jutjat de Pau de Sant Esteve Ses-
rovires, a mantenir la seva aportació econòmica en 
concepte de lloguer i subvencions addicionals anuals 
per garantir la seva viabilitat. I em sembla que és una 
petició justa, raonable i sense cap exigència que sigui 
exorbitant. Sabem les estretors econòmiques de la ma-
teixa Generalitat de Catalunya, però em sembla que 
el suport a òrgans tan importants com són els jutjats 
de pau, per qualsevol que conegui la realitat d’aquests 
òrgans, és una petició bastant de mínims i bastant ra-
onable.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per defensar l’esmena primera, de Convergèn-
cia i Unió, té la paraula la senyora Montserrat Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres hem presentat una 
esmena amb què volíem eliminar el concepte «llo-
guer» i el concepte «addicional». I explicaré una mi-
queta el perquè. De fet, el Departament de Justícia en 
el seu dia va assumir aquest tipus de despesa, no d’a-
quest jutjat, sinó d’altres, també, com eren els lloguers 
o la neteja, sobretot a mesura que es van anar fent els 
traspassos des de l’Administració central cap a la Ge-
neralitat. Però després, amb una anàlisi jurídica pos-
terior, es van adonar que això no era que ho hagués 
d’assumir directament la Generalitat, sinó que corres-
ponia als ajuntaments assumir les instal·lacions i els 
mitjans instrumentals, com pot ser un local, i corres-
ponia a la Generalitat el manteniment de tots els mit-
jans materials per a aquest òrgan. I de fet ja hi ha una 
llei que preveu que s’han de donar unes subvencions 
als ajuntaments, que reben els ajuntaments, per aquest 
concepte de subvenció de manteniment dels jutjats de 
pau. Per tant, sí que hi ha una part que l’ha d’assumir 
la Generalitat, però n’hi ha una altra que no li pertoca. 

Pel que fa, ja ho dic, al cas concretament de Sant Es-
teve Sesrovires a mi m’estranya que la carta posés que 
no se’ls donarien les subvencions per al manteniment 
dels mitjans materials. Però, bé, en tot cas, pel que fa 
a les subvencions anuals, no es deixaran de satisfer, i 
així ho diu el departament, en els propers anys. Per-
què, entre altres coses, la llei els diu que les han de 
mantenir. I, concretament, aquest any 2014, l’anuali-
tat 2014, ha atorgat dues subvencions a l’Ajuntament 
de Sant Esteve Sesrovires, que continuarà atorgant en 
anualitats posteriors, una de 4.650 euros per al funcio-
nament del jutjat de pau i una altra de complementà-
ria, perquè efectivament té els dos centres penitencia-
ris, Brians 1 i Brians 2, de 5.700 euros. Per tant, seria 
més complementària que addicional, però en tot cas 
per aquest tema de tenir els dos centres.

Per altra banda, el departament, parlant amb l’ajunta-
ment li ha demanat que se subrogués, tal com ha ex-
plicat el diputat Pedret, al local. Però ha decidit que 
no, i vol ubicar el jutjat de pau en un altre local. I el 
que farà la Generalitat és que mantindrà el contrac-
te de lloguer fins al 31 de gener d’aquest any 2015 on 
després es traslladarà, i evidentment es compromet a 
pagar les quotes de lloguer si no s’han pagat, i està, al-
guna, pendent per les estretors que ja hem parlat. Però 
sí que es compromet a fer efectius tots aquests paga-
ments que té per lloguer.

I, per tant, demanaríem al Grup del PSC que acceptés 
l’esmena que hem presentat nosaltres, o la d’Esquerra 
Republicana, que totes dues estarien pel compliment 
d’aquests compromisos per part del departament.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Per defensar la seva esmena, té ara la 
paraula el senyor Pere Aragonès, en nom d’Esquerra 
Republicana.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Tots coincidim que el Jut-
jat de Pau de Sant Esteve Sesrovires, pel fet que al mu-
nicipi hi ha ubicats dos centres penitenciaris, ha de 
prestar la tramitació de molts expedients, i per tant té 
una càrrega de feina excepcional, sobretot comparada 
amb altres jutjats, no?, amb altres jutjats de pau. 

Tot i això, és evident que la competència de donar su-
port i..., és a dir: que hi hagin els mitjans necessaris 
per als jutjats de pau és una competència de la Gene-
ralitat, així ho diu l’article 108 de l’Estatut d’autono-
mia, i és evident alhora, també, com dèiem abans, que 
la situació de Sant Esteve Sesrovires és d’una certa ex-
cepcionalitat, no?

Precisament, nosaltres hem presentat aquesta esmena, 
en què demanem tres coses. Primera, que el Govern es 
continuï responsabilitzant del manteniment del Jutjat 
de Pau de Sant Esteve Sesrovires. Segona cosa, que 
els pagaments pendents des del febrer de 2014 es fa-
cin efectius, i per tant que no hi hagi problemes amb 
la propietat del local on està ubicat el jutjat de pau. És 
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cert que la proposta de resolució es va entrar al no-
vembre de 2014. Ara estem a finals de gener de 2015. 
Per tant, probablement, aquesta xifra ha variat, o hau-
ria d’haver variat. I, finalment, que atesa l’excepcio-
nalitat del Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires el 
departament i l’ajuntament acordin una solució urgent 
per compartir la sostenibilitat del jutjat de pau del mu-
nicipi en el futur. I esperem que sigui acceptada.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Correspon ara la intervenció al Grup Parla-
mentari del Partit Popular. Senyor Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí. Nuestro grupo parlamentario respaldará la pro-
puesta de resolución que presenta el Grupo Socialis-
ta. Fundamentalmente porque es una buena muestra 
de la raquítica, de la endeble, política presupuestaria 
a la hora de dotar a los órganos judiciales que operan 
en Cataluña, fundamentalmente cuando se trata, co-
mo digo, de prestar un servicio público esencial. Nos 
parece paradójico que este tipo de propuestas de re-
solución, como digo, tengan que llegar al Parlamen-
to, cuando deberían resolverse sin necesidad de perder 
tiempo en un debate que debería no producirse. Nos 
parece, como digo, sorprendente que esta situación se 
plantee en un juzgado de paz que tiene la responsabi-
lidad que tiene, que tiene el volumen de trabajo que 
tiene, habida cuenta de los centros penitenciarios que 
hay en la zona a la que afecta su jurisdicción. 

Y entendiendo que es una cuestión que debe ser subsa-
nada de forma urgente, lo que no comprendemos es có-
mo no se ha resuelto con la debida antelación. Mucho 
me temo que esto forma parte de la política, como digo, 
presupuestaria, en este caso, de la acción de gobierno de 
la Generalitat, que, desgraciadamente, y lo tenemos de-
lante, el presupuesto de 2015 está destinando partidas 
a finalidades inanes, a finalidades inútiles. Si se habla 
de crear una seguridad social, una hacienda, unas em-
bajadas catalanas, hombre, se destinan recursos a esto. 
¿Y por qué no destinamos esos recursos a esto otro, que 
es prioritario, que realmente es lo que reclaman los ciu-
dadanos, por lo menos los que tienen realmente verda-
deros problemas? Pero me da la impresión de que, evi-
dentemente, esto es como pretender, pues eso, predicar 
en el desierto. En cualquier caso, el Partido Popular de 
Cataluña no va a dejar nunca de alzar la voz para criticar 
abiertamente la errónea política presupuestaria del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya. Porque en lugar, co-
mo digo, de afrontar los problemas ciudadanos, lo único 
que hace es obsesionarse con un fin imposible. Y este fin 
imposible estoy convencido de que ustedes también en 
su fuero interno lo asumen, que es la imposibilidad de 
que Cataluña pueda separarse del resto de España.

Nada más.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara el senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Sí, gràcies. Breument, no?, per donar suport tant a la 
forma amb què s’ha plantejat la proposta de resolució 
del Grup Socialista..., com demanar que es doni su-
port, i que el Grup Socialista l’accepti, a l’esmena, que 
creiem molt ben argumentada, d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, que creiem que al final el que ve és 
a reforçar la legitimitat d’aquesta petició, en tractar-se 
d’un municipi amb una situació excepcional, com és 
dependre d’aquest municipi, d’aquest jutjat de pau, un 
centre penitenciari. 

Per tant, donarem suport tant a la proposta de resolu-
ció com a l’esmena, si la incorpora, d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
senyora De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Para dar apoyo y votar a favor de 
la propuesta presentada por el Grupo Socialista, que 
insta a garantizar la viabilidad del Juzgado de Paz de 
Sant Esteve Sesrovires, que no deja de ser un juzga-
do que está situado en una población donde hay dos 
centros penitenciarios, como se ha expuesto aquí..., 
y donde se explica..., y es fundamental que continúe. 
Y, naturalmente, entra dentro de las competencias y 
es plena responsabilidad del Govern de la Generalitat 
preocuparse por su mantenimiento. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario de Ciutadans dará 
apoyo a esta propuesta de resolución.

Muchas gracias.

La presidenta

Per al segon torn, relatiu al posicionament sobre les 
esmenes, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Molt breument, presidenta. Senzillament per comen-
tar que el Grup Parlamentari Socialista assumeix l’es-
mena número 1 d’Esquerra Republicana, que em sem-
bla que d’alguna manera complementa la intenció que 
tenia el text original de la proposta de resolució. I en 
ser aquest un text incompatible amb l’esmena núme-
ro 1 de Convergència i Unió, doncs no podríem assu-
mir aquesta darrera.

Gràcies.

La presidenta

Llavors entenem que s’afegeix com un ulterior parà-
graf a la seva o substitueix la seva? (Pausa. Veus de 
fons.) Substitueix. Perfecte. 

Doncs procedirem a la votació.
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Vots a favor?

Unanimitat.

Queda, doncs, aprovada per unanimitat aquesta pro-
posta de resolució.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el conseller de Justícia sobre la 
concessió del tercer grau a l’exdirector 
general d’Ocupació, condemnat en el cas 
Pallerols pel desviament de subvencions 
públiques (tram. 354-00371/10) (retirada)

Passem al punt número 5, la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans 
amb el conseller de Justícia sobre la concessió del ter-
cer grau a l’exdirector general d’Ocupació, condemnat 
en el cas Pallerols pel desviament de subvencions pú-
bliques. Presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula el seu portaveu, el 
senyor Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí. Como le he manifestado a la presidenta directa-
mente antes de iniciar la sesión, retiramos esta solici-
tud de sesión informativa.

La presidenta

Moltes gràcies. 

Compareixença
d’Ana Moya Fernández, delegada de 
Comissions Obreres del personal laboral 
del Departament de Justícia, per a informar 
sobre els canvis en el model d’atenció 
mèdica als centres de tancament terapèutic 
de justícia juvenil (tram. 357-00804/10)

Passem, doncs, al punt número 6, que és la comparei-
xença de la senyora Ana Moya Fernández, delegada 
de Comissions Obreres del personal laboral del De-
partament de Justícia, per informar sobre els canvis en 
el model d’atenció mèdica als centres de tancament te-
rapèutic de justícia juvenil, compareixença que va ser 
aprovada per aquesta comissió.

Bé, donem la benvinguda a la senyora Moya Fernán-
dez, i li agraïm la seva disponibilitat per assistir avui 
aquí. Té vostè el torn d’intervenció.

Ana Moya Fernández (delegada de 
Comissions Obreres del personal laboral 
del Departament de Justícia)

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, 
motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els pri-
mers mots.) ...una mica un document que vam elaborar 
abans de la integració i que hem modificat una mica 
segons els fets que s’han anat produint. 

Uns mesos abans de la integració ens va arribar la in-
formació que el servei sanitari dels centres educatius i 
d’internament terapèutic de justícia juvenil de Barce-

lona L’Alzina i Can Llupià tindrien un canvi de model 
en la prestació sanitària. El nou model no contempla-
va la presència i la visita diària de metge i infermera 
en aquests centres. La presència dels professionals es-
tava estimada en tres o quatre hores i es prestaria amb 
personal de l’àrea bàsica de salut més propera.

La situació de partida era la presència de metge i in-
fermera per centre de dilluns a divendres en torn de 
matí o tarda, localització nocturna del metge i un met-
ge els caps de setmana amb hores de localització i pre-
sència, també els festius, amb un calendari laboral 
amb horari i caps de setmana i festius corresponents. 
La dotació de personal entre tots dos centres era de 
tres metges i tres infermers per a tots dos centres.

A data d’avui, la plantilla dels centres de justícia juve-
nil és d’un metge i un infermer per centre; dos metges 
i dos infermers amb jornada completa. Però s’ha ma-
nifestat als professionals que això és provisional i que 
la presència als centres serà d’unes hores més enda-
vant. En concret, a la infermera se li ha dit que s’estarà 
un any al centre a jornada completa, i el metge no s’ha 
especificat quan s’hi estarà.

No es cobreix el personal quan agafa dies de lliure dis-
posició o altres tipus d’absència en cas dels infermers. 
En el cas del metge això està agreujat a més per l’alli-
berament del servei després dels caps de setmana, que 
tampoc es cobreix. En cas de necessitat es fa venir un 
professional per fer el servei concret, generalment co-
municats de lesions i altres serveis regulats per llei. Els 
professionals que contracten són dels centres Model i 
Joves, sempre els mateixos, i se’ls paga com a extra. 

D’aquest tipus de cobertures professionals del centre 
L’Alzina i Can Llupià no n’han sigut informats i no 
han tingut cap mena de coordinació o comunicació en-
tre ells. No s’ha establert cap circuit d’informació entre 
tots els professionals de l’àmbit de justícia juvenil. 

Avui, els professionals tenen jornada completa, però 
no es garanteix la presència diària als centres pel que 
he explicat. 

Els professionals no depenen ni del Centre Penitenci-
ari d’Homes de Barcelona, Model, ni del Centre Peni-
tenciari Quatre Camins en el cas de L’Alzina, ni del 
seu director mèdic, ni del centre d’atenció primària 
més proper i el seu director. 

La informació que s’ha donat als professionals ver-
balment és que la infermera, com els explicava abans, 
prestarà els seus serveis d’aquesta manera durant un 
any a temps complet i que el metge prestarà els seus 
serveis al centre durant unes hores, sense especificar 
quan es produirà el canvi. 

Tampoc s’ha definit el model formalment ni s’ha do-
nat informació a les organitzacions sindicals. 

Cap professional de l’Àrea Bàsica de Sant Rafael ni de 
Palau de Plegamans ha prestat serveis al centre, però 
als professionals de Can Llupià se’ls ha modificat el 
contracte mitjançant comissió de serveis i ara perta-
nyen al SAP Muntanya.

No disposen d’història clínica informatitzada ni accés 
a informació mèdica de l’exterior si no l’aporta el me-
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nor, cosa que atès el perfil de família no és freqüent, i 
dificulta l’atenció mèdica.

El centre de L’Alzina no disposa d’informació sobre 
qui està de guàrdia i a qui s’ha de trucar. El contacte 
amb el metge es fa mitjançant Can Llupià, que dispo-
sa d’aquesta informació. Abans ja els he explicat que 
teníem un calendari amb un horari molt concret i unes 
guàrdies especificades per a cada professional, i tot 
estava molt clar.

La direcció del centre també es queixa que no dispo-
sa d’informació sobre els permisos i altres incidències 
que afecten el servei i que ara es comuniquen des de 
Recursos Humans de l’ICS. Els professionals, a la ve-
gada, estan aïllats del contacte d’altres professionals 
sanitaris.

Les suposades argumentacions per part del Programa 
de salut penitenciària de l’ICS per a aquest canvi seri-
en que són nens joves i sans i que les ràtios actuals no 
corresponen a les necessitats de la població. 

La dotació d’aquests professionals per usuari ja era 
i és menor amb relació a la resta de centres d’inter-
nament del Departament de Justícia, com el Cen-
tre de Joves de Quatre Camins, que atén una població 
de franja d’edat similar que..., a vegades es solapen, i 
la resta de centres penitenciaris. Les edats, eh?, no sé 
si ha quedat clar. Són d’edats molt similars, d’acord?

No pot ser un nen o una nena sà el que viu al carrer 
amb catorze anys sense la supervisió de cap adult res-
ponsable; el que s’ha intentat suïcidar tres cops fora 
del centre amb setze anys; el que presenta malal ties 
de transmissió sexual pròpies de promiscuïtat que no 
són freqüents ni tan sols en adults; el menor o la me-
nor que presenta retard mental important; alcoholis-
me greu; pertinença a bandes; el que ve sota un ca-
mió i no té cap familiar d’acollida a la ciutat; ambients 
familiars d’abús; abandonament familiar; el que pren 
ketamina, crystal, i tota mena de substàncies, que 
consumeix i amb què trafica, i un llarg etcètera de si-
tuacions complexes. Els professionals manifesten que 
no sobren professionals als centres de justícia juvenil. 

Can Llupià és l’únic centre de preventius de justícia 
juvenil de Catalunya. Rep els ingressos d’internament 
de tota la Direcció General de Justícia Juvenil; és un 
centre d’observació i detecció de patologia psiquiàtri-
ca i general; és el centre amb més moviments de joves, 
al voltant de cinc-cents ingressos el 2013, i on es de-
termina la seva classificació, i derivació, si escau, a al-
tres centres d’internament de justícia juvenil.

L’Alzina té una mitjana de cent cinquanta ingressos 
anuals. És la porta d’entrada dels menors als centres 
de règim tancat de justícia, i els rep generalment sense 
cap diagnòstic.

El Departament de Justícia va apostar per un model 
de presència física als centres que ha donat excel·lents 
resultats, i darrere d’aquesta decisió hi han vint anys 
d’experiència en l’àmbit.

La reinserció del menor a la societat requereix un 
plus d’atenció també en l’àmbit sanitari. L’estada d’un 
menor en un centre educatiu de règim tancat és una 

oportunitat per intervenir en el menor i donar o recu-
perar aspectes d’hàbits i educació envers la salut. La 
plantilla actual de justícia juvenil compta amb perso-
nal educatiu i d’intervenció psicosocial molt per da-
munt de les ràtios de la població general que contem-
pla aquest plus d’atenció. No és així quan parlem de 
personal sanitari i es pretén extrapolar els menors a la 
població general. 

Els citaré una mica els professionals de tractament 
que tenen els centres de Can Llupià i L’Alzina, que no 
és que considerem que siguin excessius, tot el contrari, 
però sí que amb relació al personal sanitari hi ha mol-
ta diferència. Al Centre Educatiu Can Llupià hi han 5 
psicòlegs, 4 assistentes socials, 9 mestres i 1 coordina-
dora de mestres, 82 educadors socials, 7 coordinadors, 
7 monitors de formació ocupacional, 1 coordinador 
de monitor de formació ocupacional, 1 psiquiatre ex-
tern, 1 psicòleg clínic extern i 1 metge especialitzat en 
drogodependències. El centre de L’Alzina és una mica 
menor, però extrapolable també al que és Can Llupià. 
Si en volen les dades, els les puc passar. No em reite-
raré per no allargar-me més.

Cada menor o jove internat té un programa individua-
litzat que inclou les activitats educatives i/o de tracta-
ment que s’han de dur a terme. Els programes d’inter-
venció poden ser generals, i dintre d’aquests n’hi ha 
un d’anomenat «Educació per a la salut», que s’aplica 
als joves per tal de pal·liar les greus mancances de sa-
lut, educatives, de comportament i hàbits que presen-
ten els menors internats. Dintre de l’actuació especi-
alitzada tenim dos programes que estan directament 
relacionats amb la patologia que presenten els menors 
amb major freqüència: drogodependències i altres ad-
diccions, i problemàtiques de salut mental. Això ho 
deia una mica per incidir que són nens amb patologia, 
i a vegades amb patologia greu. En el règim d’interna-
ment terapèutic els menors reben un tractament espe-
cífic per a la seva alteració psíquica o dependència a 
substàncies tòxiques. En alguns casos es dicta mesura 
judicial d’internament terapèutic. 

El perfil del jove que entra en un centre d’internament 
és el següent: un jove que viu al carrer sense cap re-
curs; maltractat físicament i psíquicament; deteriorat 
físicament i nutricionalment; que prové d’altres països 
en situacions irregulars; sense papers ni cartilla sani-
tària; que no ha tingut cap contacte amb el sistema de 
salut; sense parents adults a Catalunya en la majoria 
dels casos; drogoaddicció i alcoholisme dels pares; pa-
tologia psiquiàtrica greu; pares a la presó; joves tute-
lats per la DGAIA; síndromes associades a problemes 
de comportament; intel·ligència límit o retard mental; 
el 90 per cent de la població presenta addicció al càn-
nabis, el 60 és addicte a dues drogues i el 20 per cent 
és addicte a tres o més substàncies addictives; el 70 per 
cent dels joves ingressats presenten trastorns de la per-
sonalitat i/o comportament antisocial i límit; el 80 per 
cent presenten coeficient intel·lectual baix; d’aquests, el 
30 per cent és un retard mental; el 25 per cent presen-
ten malalties infectocontagioses, com polls o sarna, i 
el 3 per cent tenen patologies psiquiàtriques greus.

Els joves que vénen del carrer solen presentar patologi-
es infectocontagioses, com pediculosi o sarna, malalties 
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exantèmiques i d’altres. La detecció en l’ingrés al centre 
és important per no fer extensiva la malaltia a la resta 
dels joves. Darrerament, els joves que ingressen des del 
carrer al centre presenten més deteriorament físic i psí-
quic, probablement a causa de la crisi econòmica. 

També poden ingressar joves amb malalties cròniques 
que requereixen tractament mèdic. És freqüent que 
arribin al centre sense cap control de la malaltia i/o 
abandó del tractament. Aquests casos solen necessi-
tar atenció mèdica i medicació immediata –podem te-
nir epilèptics, diabetis, agitació–, així com seguiment 
i visita del professional especialista. 

Al voltant del 50 per cent de la població ingressada 
pren medicació. Actualment, al centre de Can Llupià 
es preparen 964 pastilles setmanals per indicació mè-
dica, i alguns requereixen supervisió i observació di-
recta del compliment del tractament, principalment 
psicòtrops i tuberculostàtics. Aquesta medicació es 
prepara al mateix centre pels professionals sanitaris.

La medicació psicotròpica prescrita al centre està as-
sociada molt freqüentment a problemes d’addicció. El 
maneig d’aquest jove el porta el metge del centre, amb 
la possibilitat de consultar un professional expert en 
drogodependències. 

El centre de Can Llupià, a més, acull, o pot acollir, jo-
ves gestants, i està previst que els nens puguin roman-
dre amb les mares fins als tres anys, com preveu la 
normativa vigent.

Es fa atenció mèdica i d’infermeria diàriament, als cen-
tres de menors. La figura del metge al centre garanteix 
que la salut del jove està per damunt de les mesures 
disciplinàries i de la vida quotidiana del centre, impe-
dint, per exemple, que s’aïlli el jove, fent que faci les 
baixes d’activitats o altres situacions.

Els joves ingressats han de ser visitats per un metge 
com a màxim en un període de vint-i-quatre hores. Ac-
tualment, aquesta atenció es fa amb immediatesa per tal 
que el jove es pugui integrar al més ràpid possible a la 
dinàmica del centre i no estigui aïllat al mòdul d’ingres-
sos. Els comunicats de lesions s’han de realitzar també 
en un període no superior a les vint-i-quatre hores. 

Els nens que arriben custodiats requereixen una valo-
ració pericial mèdica. Quan arriba un menor, els pro-
fessionals sanitaris contacten amb la família o amb la 
DGAIA o atenen les trucades de fiscalia per tal de co-
nèixer al més ràpidament el perfil patològic del jove i 
així poder cobrir de manera immediata les seves ne-
cessitats.

Bé, no sé si poder m’allargo una mica... (Pausa.) A veu-
re si puc resumir una mica.

És molt important el contacte, la presència del met-
ge i de la infermera, del professional sanitari, al cen-
tre, perquè allí és on es coneix la dinàmica del menor: 
com es comporta, com es mou... I això no es fa en unes 
hores des d’un ambulatori. Llavors, nosaltres valorem 
com a molt positiu també el contacte amb el menor, 
perquè també t’agafen confiança, i la implicació del 
metge amb el menor, la confiança, nosaltres la valo-
rem molt –molt– positivament en el que és la relació 

terapèutica, i ajuda una mica a comprendre tota la rea-
litat del menor. Hi han moltes situacions que requerei-
xen intervenció immediata del centre. I, bé, les carac-
terístiques dels centres també porten una dinàmica. El 
menor no pot moure’s pel centre com vol, i, moltes ve-
gades, si té un problema en un cert mòdul educatiu tu 
has d’esperar que es solucioni. I, bé, el metge fa altres 
coses, però no és com una visita mèdica normal en què 
els pacients, els usuaris, t’entren a la consulta. Allà, 
una mica, està tot molt relacionat i molt controlat.

És important allò de què informen els professionals, 
que diuen que hi ha una tendència a l’augment de tras-
torns conductuals més complexos; que hi ha hagut un 
augment en els expedients disciplinaris greus, que re-
quereixen intervenció de contenció física i a vegades 
també la subjecció mecànica, que requereixen la inter-
venció dels professionals de seguretat. Més o menys, 
m’han dit que durant l’any passat es poden haver 
comptabilitzat uns 171 incidents greus a L’Alzina i uns 
110 a Can Llupià. De no tan greus, una mica menys, 
però també en un nombre important: uns 100 a Can 
Llupià i uns 120 a L’Alzina. 

També tenen el que se’n denomina el «protocol de suï-
cidi», que obliga el metge a fer una intervenció cada 
vint-i-quatre hores. I no és inusual, tenir nens amb 
protocols de suïcidi durant l’any.

No pensem que la situació dels menors de justícia ju-
venil tingui unes característiques extrapolables a la 
franja d’edat de la població general..., i requereixen, a 
més a més, unes habilitats i un coneixement més am-
plis per donar una atenció sanitària adequada a la po-
blació que s’atén.

(Pausa.)

Això del vincle amb el professional, que es valora com 
una cosa molt important per la confiança que et tenen 
i el que et pot fer de visió de tota la caracterologia del 
menor. I tot això, per descomptat, comporta la neces-
sitat de contacte freqüent i coneixement del jove al 
centre; del jove i de la resta de professionals, que tam-
bé aporten la seva visió.

Moltes vegades també valorem que la intervenció dels 
metges als centres impedeix que aquests nens es por-
tin a unitats especialitzades que aïllen més el menor i 
que amb una dotació de personal sanitari adequat això 
es minimitza, i realment es porta a la unitat especialit-
zada el nen que realment ho necessita, perquè suposa 
més control del nen, no?

També..., no ho tenim, però es valoraria, pel que hem 
parlat, molt positivament la presència al centre d’es-
pecialistes en determinats casos. Sobretot de l’odontò-
leg; la patologia bucal és molt freqüent. S’evitarien ai-
xí les sortides amb força fora del centre i es farien les 
sortides estrictament necessàries. I els professionals 
moltes vegades ho fan. Fan intervencions que normal-
ment a l’àrea bàsica no es fan, però que allà es fan per-
què, bé, tens el temps, tens l’oportunitat, i sobretot es-
talvia que el nen hagi d’anar amb força amunt i avall. 
I jo crec que això tampoc és valorat.

Considerem que la inversió que es fa a tots els nivells 
en aquests joves es rendibilitza àmpliament amb ca-
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da nen que s’integra a la societat. En aquest cas pen-
sem que el possible estalvi no justifica el cost-benefici. 
Pensem també que, segurament, si es fes una gestió 
diferent fins i tot es podrien estalviar diners. No en els 
professionals, en el sou dels professionals, sinó en al-
tres mesures que segurament es poden aplicar.

I és per tot això que defensem l’actual model de pres-
tació sanitària als centres d’internament de justícia ju-
venil i els demanem que facin les actuacions oportu-
nes per la continuïtat i la millora del servei.

Per acabar, només incidir en el fet que no són nens 
sans, que les seves necessitats es diferencien de les de 
la població general, que els professionals manifesten 
que no sobren professionals als centres, que s’hauria 
de fer una intervenció integral del menor també des 
del punt de vista de la salut, que les ràtios no dife-
reixen de les dels centres penitenciaris de joves amb 
edats similars i les d’altres centres penitenciaris amb 
més presència de professionals i més cobertura pre-
sencial diària de metge i personal d’infermeria, que 
s’ha destruït un model i no se n’ha implantat cap al-
tre, que el model segueix sense definir-se i ara tenim 
un híbrid entre el que proposaven i el que hi havia, 
que s’ha reduït dràsticament el personal sanitari que 
hi havia, que no es garanteix la presència diària dels 
professionals i que es podrien incomplir els drets del 
menor amb relació a la salut en determinats moments. 

El model que teníem s’havia desenvolupat durant vint 
anys i havia donat excel·lents resultats. I el que els aca-
bo de dir: que l’estalvi-benefici pensem que no justifi-
ca el canvi.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Moya, per l’esforç que han fet 
de condensar tanta informació i tan important. Li 
agraïm molt la feina feta. I ara donarem el torn a la in-
tervenció dels grups parlamentaris. Vostè podrà des-
prés tornar a intervenir.

Senyor Aragonès, en nom d’Esquerra Republicana.

Pere Aragonès i Garcia

Sí. Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar la 
benvinguda a la senyora Moya en aquesta comissió. 
Hem seguit la seva intervenció, i com que ha donat 
moltes dades, veig que les portava per escrit, si vol-
gués fer-nos-les arribar per escrit al complet..., el que 
vostè vulgui, o un resum..., és a dir, o més documents 
al conjunt de la comissió, podrem estudiar sobretot 
les dades concretes que ha donat, perquè ha estat amb 
molt de detall, i seguint-ho d’oïda segurament se’ns 
escaparà alguna de les coses que hem anotat.

El primer que volem fer per part del nostre grup és 
agrair la tasca que desenvolupa el personal sanitari en 
l’àmbit penitenciari de la Generalitat, i especialment 
en l’àmbit de justícia juvenil, no? Sabem que la matei-
xa dinàmica dels centres fa que es treballi amb molta 
pressió, perquè no és un centre penitenciari ni és un 
centre de tutela de menors. És un entremig. I, per tant, 
doncs, sabem que treballen amb molta pressió, no no-

més el personal mèdic, sinó la resta de personal que 
exerceix funcions de custòdia, de reinserció, els edu-
cadors socials, que fan un esforç important. I això ho 
valorem, i ho valorem molt especialment en un mo-
ment com l’actual, en què a tots els serveis públics hi 
ha hagut retallades fruit de la situació pressupostària 
de la Generalitat i que ara hem de començar a estar en 
disposició de començar a revertir.

També en aquest àmbit –i si no m’ho precisarà vos-
tè–, si no vaig equivocat, en l’àmbit global penitencia-
ri –m’agradaria saber si també és el cas, que suposo 
que sí, dels centres d’internament de menors–, el per-
sonal sanitari s’ha integrat a l’ICS. (Pausa.) Sí, no? Per 
tant, aquest també és aquest cas, no? Això era una rei-
vindicació per part dels treballadors. El que no ha de 
ser és una porta oberta per, mitjançant aquella canta-
rella que de vegades sentim de tenir guanys d’eficièn-
cia, desmuntar el model existent. I, per tant, aquí hi 
hem d’estar treballant a sobre, no?

És evident, com vostè ha comentat, que no és el ma-
teix que hi hagi assistència mèdica o assistència sa-
nitària en general al centre, és a dir que n’hi pugui 
haver, que no pas que hi sigui in situ, amb uns profes-
sionals que a causa dels interns que hi han, que són 
menors i a més amb problemes d’addiccions, com vos-
tè ha comentat, necessiten alguna cosa més que actuar 
quan se’ls necessita. És a dir, amb el coneixement del 
centre..., s’ha de ser d’una pasta especial, diguem-ho 
així, dins del personal sanitari, per poder fer bé la fei-
na, com intenten fer-la, no?

També és veritat que la situació del personal sanita-
ri als centres de menors, als centres d’internament de 
menors, s’ha tractat en aquesta comissió diverses ve-
gades, i hi ha hagut iniciatives dels grups parlamenta-
ris i algunes resolucions aprovades. 

Per part nostra, què hem fet fins ara i què farem amb 
més detall a partir de la intervenció d’avui? Aquest di-
marts es va aprovar a la Comissió d’Economia el Dic-
tamen de pressupostos de la Generalitat. Hi ha una 
disposició addicional que estableix l’obligació del de-
partament de garantir els serveis mèdics als centres de 
menors de Can Llupià i de L’Alzina. Per tant, això és 
un mandat que hi ha a la llei dirigit al departament. 
Evidentment, una llei no pot desenvolupar-ho tot. Per 
això hi ha el poder executiu, i, al final, fins i tot, la 
part més tècnica correspon als professionals, i des 
del Parlament nosaltres no podem entrar a determi-
nar, no? Però, per tant, ja tenim això. A partir d’aquí, 
què farem nosaltres? Doncs, estudiant amb més de-
tall la intervenció d’avui i les dades que ens ha traslla-
dat, garantir que l’aplicació d’aquest aspecte de la Llei 
de pressupostos, que és que es garanteixin els serveis 
mèdics a Can Llupià i a L’Alzina, literalment és així, 
el que s’ha incorporat, s’apliqui correctament i que es 
faci intentant que..., la idea de serveis mèdics és que 
han de ser integrals. És a dir, no vol dir atenció mèdi-
ca, sinó serveis mèdics. Per això hi hem posat «serveis 
mèdics», no «atenció mèdica». Tenim un problema 
que vingui aquí a fer una contenció..., que segurament 
es troben..., per part dels professionals que han de fer 
una contenció que precisa una presència d’un metge 
posteriorment..., sinó que hi hagi uns serveis mèdics 
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i que siguin adaptats a les circumstàncies del centre. 
No és qüestió d’enviar una ambulància, no?, sinó que 
es qüestió d’entendre que és un servei mèdic especial. 

Per tant, aquest és el nostre compromís i estem a la 
disposició... Sí que, com li he dit al principi, agrairia 
que si ho té per escrit, perquè aleshores és molt més 
fàcil per a tots plegats poder-ho treballar, ho faci ar-
ribar a tots els diputats, i ho anirem treballant en les 
properes setmanes, i esperem que pugui haver-hi re-
sultats ben aviat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Si no els sembla malament, en 
aquesta ocasió intervindrà el meu company Sergi Vi-
lamala.

La presidenta

Perdó, assumeixo l’error, perquè m’havien avisat. El 
portaveu en aquesta intervenció serà el diputat Sergi 
Vilamala. Endavant, senyor Vilamala.

Sergi Vilamala i Bastarras

Molt bé; gràcies, presidenta. I moltes gràcies a la se-
nyora Ana Moya per la seva explicació i la seva fran-
quesa en el relat. En cap moment ha utilitzat un to des-
tructiu i negatiu vers una situació, sinó que ha aportat 
la consecució d’una situació de fets i un relat el qual 
implica..., l’aportació per part del grup que represen-
to..., d’aprofundir més en el debat sobre les situacions 
que es produeixen als centres penitenciaris en aquests 
moments, no?

Bé, el que és veritat, i el que es denota en el relat de 
tota la situació que ens ha explicat d’una forma molt 
notòria, és que en la societat en què ens trobem l’aten-
ció als més febles és un reflex de la societat que cons-
truïm, no? Si abandonem el suport i l’atenció al feble 
en la recerca d’una consecució d’uns beneficis econo-
micistes, ens equivoquem, perquè a la llarga deixem 
unes greus mancances socials que també ens compor-
taran uns perjudicis econòmics en aquest cas de futur 
molt més amplis, no? I, per tant, tot i sabent que els re-
cursos avui dia són limitats, sí que cal en aquest sentit 
prioritzar les necessitats bàsiques. I, en aquest sentit, 
agafant el relat del que deia el portaveu del Grup d’Es-
querra Republicana, espero i desitjo, en nom del Grup 
Socialista, que en aquests pressupostos que treballen 
conjuntament amb el Grup de Convergència i Unió 
atenguin aquestes necessitats d’atendre els febles, per 
no construir una societat més desigual de la que cons-
truïm. I si aquí es vol presentar un relat realment so-
cial, aquest sí que és un element d’atenció prioritària, 
amb uns recursos que realment no han de suposar una 
despesa que afecti aquest nou model d’estat que volen 
construir. 

Bé, és sabut i conegut que en aquest cas el Grup Par-
lamentari Socialista ha estat d’acord amb l’assumpció 
d’aquests gairebé 280 professionals que deixaven de 
pertànyer de forma orgànica al Departament de Jus-
tícia i passaven a integrar-se al Departament de Sa-
lut, en concret a l’ICS. Bàsicament, el nostre posicio-
nament era clarament amb dos objectius: d’una banda, 
permetre que els professionals sanitaris estiguessin re-
gulats en el departament i en l’àmbit jurídic que els 
pertoca, que seria el Departament de Salut, però, per 
altra banda, també, incloure la població reclusa dins 
del sistema sanitari públic català. Per tant, d’aquests 
dos principis, que en principi tindrien la lògica d’assu-
mir la part de la gestió de tot professional de Justícia 
cap a Salut, és reconegut que hi estem a favor.

Amb el que discrepem absolutament és amb la forma 
de gestió. Ho hem fet en diverses i reiterades ocasions, 
i el seu relat remet a aquesta discrepància que nosal-
tres hem tingut amb la consecució de com es desen-
volupava. En aquest sentit, ha quedat clar que l’aten-
ció d’aquests joves queda reduïda, que l’adscripció uns 
pocs dies la setmana a l’atenció dels professionals mè-
dics, sanitaris, en aquest col·lectiu és insuficient i que, 
per tant, queden desateses moltes de les necessitats, 
com vostè ha relatat en el seu relat. I, més que ordenar, 
el que s’ha fet amb l’aplicació de la gestió com s’ha fet 
és crear un caos i crear més desigualtats en una pobla-
ció que de per si, com hem dit, ja és feble, no?

Per tant, entenem que fins al model de canvi la pre-
sència dels professionals sanitaris ha estat un model 
d’experiència reeixit i que, per tant, el traspàs no hau-
ria d’haver comportat aquests dèficits en la gestió del 
servei. Entenem que la prestació d’aquests serveis no 
es pot deixar al mínim com succeeix, no? Perquè en 
molts casos, i com vostè ha relatat, molts d’aquests re-
clusos necessiten una resposta sanitària urgent, i mol-
tes vegades, també, la majoria d’ells, suposo, i això 
també ens ho requerirà..., li vull demanar a veure qui-
nes solucions es donen al respecte i si hi ha alguna 
problemàtica en aquest sentit. Molts d’aquests..., segur 
que precisen medicació, dispensació mèdica hospita-
lària. I, per tant, aquesta pèrdua de relat o de..., en al-
gun cas que ha exposat, que no es coneix la història 
clínica del pacient perquè no es pot consultar, perquè 
no hi ha ni tan sols un sistema informàtic de consul-
ta, com passa en tot el sistema de la salut pública..., 
doncs, és clar, molts d’aquests pacients deuen neces-
sitar dispensació mèdica hospitalària. Per tant, si no 
coneixen els seus antecedents, difícilment pot tenir, 
el professional sanitari, la possibilitat de dispensar 
aquests medicaments que necessiten una autoritza-
ció. Per tant, aquí ens comporta, quan se’ns presen-
ta, segurament, un risc de salut pública important, en 
aquest sentit. I, per tant, voldria demanar-li si això és 
així, i si s’ha constatat aquest dèficit en la gestió que 
comportaria un risc sanitari important, un risc de salut 
pública. I, per altra banda, també, bé, tots aquests..., 
necessiten una dispensació mèdica permanent i també 
una atenció mèdica. Com es computa a aquests ma-
lalts, molts d’ells crònics, amb patologies que vostè ha 
ressenyat..., si amb aquest seguiment intermitent de 
personal mèdic, que no hi és constantment, es pot fer 
un seguiment acurat, ja que el seguiment integral dels 
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professionals ja hi és, però aquest seguiment sanitari 
segurament no hi és. (Sona el senyal acústic que indi-
ca que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Per tant, 
jo voldria demanar-li si s’ha presentat algun dèficit i 
si se’ls ha expressat, i com es podria trobar el relat de 
trobar la solució perquè no comporti un risc de salut 
pública com podria representar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Vilamala. Ara correspon al Grup Par-
lamentari del Partit Popular. Senyor Sergio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí. Gracias, señora Moya, por su comparecencia, para, 
sobre todo, arrojar datos concretos y estadística, ¿no?, 
y, sobre todo, en fin, conectar una cosa con la otra. Es 
decir, por un lado el aspecto puramente de dotación 
que se precisa para la prestación de estos servicios pú-
blicos esenciales, y al mismo tiempo conectarlo, todo 
esto, con el hecho en sí de las situaciones dramáticas, 
y situaciones complicadas, y situaciones que exigen 
de todos los grupos parlamentarios mayor sensibiliza-
ción con este tipo de problemas.

Pero en cualquier caso, yo, para su información, no sé 
si tenía noticia..., pero querría hacerle saber que pre-
cisamente en la Comisión de Justicia, en esta comi-
sión, el pasado 20 de noviembre, y sin que se trate de 
colgarse ninguna medalla, pero es cierto y los hechos 
hay que decirlos y relatarlos tal y como acontecieron, 
el Partido Popular presentó una propuesta de resolu-
ción, que logró transaccionarse con el resto de gru-
pos, que en definitiva supuso que el Parlamento, como 
consecuencia de esa propuesta de resolución aproba-
da, instara al Govern a mantener tres médicos y tres 
enfermeras a jornada completa en los centros de Can 
Llupià, L’Alzina i El Segre. Insisto: era una iniciativa 
del Partido Popular que de alguna forma se vio am-
pliada y que consiguió concitar el respaldo del resto 
de los grupos de la cámara. Por tanto, mal que a mu-
chos les pese, el Partido Popular tiene sensibilidad so-
cial. Lo digo porque a veces se hacen discursos que ya 
están más que manidos, pero estos hechos concretos 
desmienten esa catalogación que se nos hace cuando 
de políticas sociales se habla. 

Por tanto, yo quiero que usted tome debida cuenta de 
que eso es así y de que precisamente en esa propuesta 
de resolución, y por tanto por aquí ya vendrá alguna 
de mis preguntas, se planteaba hasta qué punto –y no 
sé si usted ha hecho alguna mención al respecto, me 
gustaría que en la medida de lo posible lo aclarara– 
esa prevista integración del personal sanitario de pri-
siones y justicia juvenil en el Institut Català de la Sa-
lut puede o no suponer una reducción de profesionales 
y, por tanto, de alguna forma impedir la necesidad de 
que la visita, o mejor dicho la permanencia, la asisten-
cia médica diaria, en estos centros sea permanente. Es 
decir, eso era motivo de crítica, o de posible preocu-
pación, al respecto, que esa integración prevista pu-
diera llevar aparejada esta consecuencia. Y, por tanto, 

usted, como representante sindical, pues seguramente 
podrá precisar, o por lo menos aclarar, este extremo a 
quien le habla. 

Al mismo tiempo, como digo, esa propuesta de reso-
lución hacía especial hincapié en la necesidad, que yo 
creo que usted también ha expuesto con meridiana 
claridad, de mantener esa presencia diaria, porque la 
problemática que se origina en estos centros, cuando 
se trata de abordar el tratamiento de problemas de na-
turaleza fundamentalmente psiquiátrica de estos jóve-
nes, exige, como digo, una respuesta ágil y eficaz, que 
si no viene de la mano de esa situación presencial de 
los profesionales difícilmente puede prestarse. Es de-
cir, el hecho de que un problema de esta naturaleza 
conlleve a lo mejor una respuesta médica transcurri-
das veinticuatro horas muchas veces puede llevar apa-
rejadas consecuencias fatales. 

Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, como digo, nos 
mantenemos firmes en el planteamiento de que estos 
son precisamente aquellos servicios sociales que en 
ningún caso pueden verse afectados por ninguna po-
lítica de ajustes o de recortes. Y, como digo, en esa 
línea nosotros vamos a seguir trabajando con especial 
intensidad.

También algo que me parece importante destacar, a 
la vista de su exposición... (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) No 
creo que se me haya acabado ya el tiempo... (Pausa. 
Veus de fons.) ¿Y llevo cuatro minutos? Pues tengo una 
percepción del tiempo bastante deformada. (Veus de 
fons.) Bueno, en cualquier caso abreviaré, por tanto, 
habida cuenta de la llamada del tiempo. Pero, bueno, 
como iba diciendo, usted ha expuesto un problema se-
rio, ¿no?, de adicción de menores al consumo de can-
nabis, la adicción que genera, la falta muchas veces de 
abordar estos problemas como corresponde... Y, para-
dójicamente, lo hago también a modo de crítica, en es-
te Parlamento hoy mismo, en la Comisión de Salud, se 
aprueban propuestas de resolución que se preocupan 
más del uso terapéutico del cannabis que no precisa-
mente de atender esta prioridad. Eso es tremendo, y 
yo lo digo con toda claridad...

La presidenta

Senyor Santamaría...

Sergio Santamaría Santigosa

Acabo, por favor...

La presidenta

No, és que se li ha acabat el temps.

Sergio Santamaría Santigosa

Presidenta, un mínimo de benevolencia. (Rialles.) Aca-
bo ya. Solo, simplemente, a modo de resumen. Lo digo 
porque a mí me gustaría que también hiciéramos hinca-
pié en este tipo de problemática. Es decir: que una vez 
diagnosticado centráramos los esfuerzos, precisamente, 
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en aquello que es prioritario. Y me da la impresión de 
que muchas veces en este Parlamento se hace este tipo 
de política que pretende agradar a determinados colec-
tivos más o menos influyentes pero que se olvida de los 
más necesitados. Por tanto, nosotros, a pesar de los que 
nos critican por activa y por pasiva, siempre estaremos 
del lado de aquellos que realmente lo necesitan.

La presidenta

Gràcies, senyor Santamaría. Continuem amb el torn 
d’intervencions. Inicialment, són tres minuts. Ho hem 
ampliat a quatre. Per tant, si us plau... Senyora Ribas, 
endavant, en nom d’Iniciativa per Catalunya.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Jo m’intentaré ajustar al temps, tot 
i que si m’ho permeten començaré per un aclariment 
respecte al que acaba de dir el diputat Sergio Santa-
maría. Jo estava precisament com a portaveu a la Co-
missió de Salut per part d’Iniciativa - Esquerra Unida 
aquest migdia en la votació d’aquestes resolucions. La 
resolució que s’ha aprovat, entre d’altres punts, preci-
sament parla de la necessitat de prevenció i d’educació 
en el concepte de salut pública respecte al consum del 
cànnabis, i la que no s’ha aprovat, una proposta d’Ini-
ciativa i Esquerra Unida, precisament anava a regu-
lar molt més enllà perquè hi hagi responsabilitat amb 
solidesa jurídica respecte de com es fan les coses en 
un àmbit com aquest, que era una de les peticions que 
feia el Partit Popular, tot i que no hi ha fet suport des-
prés quan ho hem posat a votació. Perquè ha pervertit, 
vostè, una mica el sentit del que avui s’ha votat i apro-
vat aquest migdia a la Comissió de Salut.

Bé, agrair a la senyora Ana Moya la seva explicació, 
la seva intervenció. Vam sol·licitar com a Grup d’Ini-
ciativa i Esquerra Unida aquesta compareixença quan 
fa aproximadament mig any se’ns posava de manifest 
aquesta situació, que a partir de l’1 d’octubre hi hauria 
un compliment –una part positiva, diguem-ne, de la ba-
lança– d’un acord que hi havia des del 2007, però que 
això segurament portaria una perversió del mateix mo-
del d’atenció sanitària als centres de justícia juvenil. Per 
tant, una part positiva i una part negativa en el que po-
dia passar a partir de l’1 d’octubre. I, en aquest sentit, i 
per posar dades i llum al tema i perquè tothom, tots els 
grups parlamentaris, en fossin conscients, vam dema-
nar aquesta compareixença; acord de 2007 que plante-
java ja una reivindicació laboral, que era la integració 
a l’ICS com a estatutaris del personal que feia aques-
ta prestació de serveis mèdics als centres penitencia-
ris i de justícia juvenil, però que en canvi no plantejava 
pas canviar el model de l’atenció sanitària en aquests 
centres, sinó que aquest personal depengués de la sani-
tat pública catalana i de l’ICS directament. A partir de 
l’1 d’octubre, el que es plantejava a aquest personal és: 
«Passareu a ser estatutaris, molt bé, però fem un altre 
model, ara passareu a dependre dels CAP o de les àrees 
bàsiques de salut i no hi haurà presència diària fixa de 
personal mèdic, ni metges ni infermers o infermeres, en 
aquests centres.» Finalment, via la pressió diversa, en-
tenc, i la polèmica, i segurament especialment dels ma-

teixos centres i de la resta dels professionals d’aquests 
centres, s’ha acabat amb una cosa híbrida, i que a més, 
segons ens explicava ara mateix la senyora Moya, és 
provisional i acabarà anant pel que intenta el Govern, 
més pel que pretenia, que no pas pel que s’havia pactat 
el 2007, diguem-ne, no? Per tant, amb l’excusa de pas-
sar aquest personal a l’ICS es perverteix el model. 

Nosaltres volíem plantejar-li tres o quatre preguntes, 
qüestions, reflexions. D’una banda, sobrava personal, 
en aquests centres? Crec que aquesta pregunta ens 
l’hauríem de plantejar en un moment de plantejar o 
d’apostar per l’eficiència, però evidentment no d’afe-
blir els nostres serveis públics. Evidentment.

La diferència que ara es comporta de ràtios de metges 
i infermeres dels centres de justícia juvenil respecte 
dels centres penitenciaris, de les presons, l’han justi-
ficat d’alguna forma des del Departament de Justícia? 
Perquè, és clar, no parlem de poblacions a atendre 
molt diferenciades, i en canvi tindran un servei molt 
diferenciat, almenys quant a ràtios de professionals 
per fer aquest servei.

I comparteixen amb nosaltres la possibilitat o el temor 
que aquest intent de canvi de model que es fa a partir 
dels centres de justícia juvenil segurament tindrà una 
segona vessant de canvi de model als centres peniten-
ciaris, que seria una segona fase del que es pretén fer 
des del Govern de la Generalitat?

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

Acabo, presidenta. La instaria, jo crec que la resta de 
grups parlamentaris segurament també es poden su-
mar a aquesta proposta, perquè durant els propers me-
sos mantingui informada aquesta comissió, els dipu-
tats i diputades d’aquesta comissió, de com van les 
coses davant d’aquesta provisionalitat del que els han 
plantejat, de com presten el servei, dels professionals 
que tenen per a cada centre, de les hores que tenen 
destinades, etcètera, de com va evolucionant i de fins a 
quin punt aquests temors que vagi a pitjor..., o en can-
vi realment es millori, com plantejava el diputat d’Es-
querra, i hi hagi aquí una incidència a partir de la ne-
gociació que es fa dels pressupostos positiva, i fins i 
tot, també, de si això afecta, o comença a afectar, en 
algun moment el personal dels centres penitenciaris, 
no només dels centres de justícia juvenil. 

Gràcies. Perdó, presidenta, i disculpar-me perquè me 
n’haig d’anar a un acte. El meu company Salvador Mi-
là es quedarà per a la resposta. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Correspon ara la intervenció al Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. La portaveu se-
nyora Elena Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, presidenta. Agrair-li la seva intervenció i la 
seva presència entre nosaltres, que ens posa llum en 
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un tema que des del Parlament veiem amb preocupa-
ció, però també amb dedicació, encara que ho veiem a 
distància i ens resulta una mica difícil d’entendre. Per-
què resulta una mica difícil d’entendre, almenys a mi, 
des d’aquesta comissió com juga tot el tema sanitari i 
les relacions que hi ha dintre del mateix sistema, i més 
si a sobre ara fem aquest traspàs de personal sanitari 
dels centres penitenciaris a l’ICS, no? 

Entenc que això és una reivindicació que es volia des 
del mateix sector i que ve de lluny. També ho diuen els 
meus companys des del 2006-2007. Que la idea seria 
–i això és el que compartim si l’he entès bé– benefi-
ciar tot el que sigui possible el personal sanitari, pe-
rò que no es perjudiqui en absolut l’atenció mèdica, i 
moltes vegades més completa i integral, que requerei-
xen aquest tipus de pacients. Perquè comparteixo amb 
vostè totalment que no és homologable, que no es trac-
ta de la mateixa població per molt que puguen ser les 
mateixes malalties. Els entorns de què vénen, els his-
torials clínics, la possibilitat de recolzament amb les 
famílies, requereixen uns tractaments especials, que 
per això precisament s’han establert tots aquests pro-
tocols d’atenció en general, del seguiment de la salut 
del menor, però també en casos especials, com aquest 
programa que parlava quan hi ha addiccions a les dro-
gues, no? Veiem amb preocupació que això pugui re-
vertir en la qualitat. 

És veritat, com han dit els meus companys, tant per 
part d’Esquerra Republicana com del Partit Popular, 
que aquí hem tractat aquest tema diverses vegades i 
que el compromís del Govern i del Departament de 
Justícia és mantenir els serveis mèdics en aquests cen-
tres. Això es va aprovar en una proposta de resolució 
que va presentar el company Sergio Santamaría i hi 
vam donar recolzament tots..., com amb la modifica-
ció amb una esmena amb què s’hi va voler posar llum 
després, d’Esquerra Republicana, i a què el Govern es 
va comprometre.

Jo he demanat una nota per saber de què parlàvem, i 
m’agradaria que em digués si a dia d’avui el que em 
diuen aquí és correcte, no? Em diuen que no s’han 
modificat les plantilles i el personal, el servei mèdic, 
tant a Can Llupià com al centre L’Alzina; que al ser-
vei mèdic de Can Llupià hi ha un metge i un DUI, que 
m’imagino que és un diplomat universitari d’inferme-
ria, a jornada completa de dilluns a divendres; que els 
caps de setmana i festius intersetmanals i a les nits hi 
ha un sistema de metge de guàrdia localitzable, i que 
a L’Alzina també hi ha un metge i un DUI a jornada 
completa.

Després m’han passat una nota sobre com jugarien les 
ABS i la relació que existeix entre els centres i l’ads-
cripció que se’n fa. Així, a L’Alzina l’ABS a integrar 
és Palau-solità i Plegamans, i a Can Llupià seria Bar-
celona - Vall d’Hebron, i al Segre, bé, seria Primer de 
Maig de la Mariola, i l’hospital de referència, l’Arnau 
de Vilanova; que els centres educatius s’haurien de 
comportar com un consultori local d’un ABS, dispo-
saran de CAP i que els seus clínics estan integrats a 
les activitats formatives i coordinació de l’ABS terri-
torial que els pertoqui; que el metge adscrit al centre 
educatiu mantindrà les reunions que siguin necessàries 

amb l’equip terapèutic del centre un cop la setmana; 
que faran igualment el reconeixement mèdic dels nous 
ingressos al centre en el termini de vint-i-quatre ho-
res, també les visites als menors que estiguin en aïlla-
ments provisionals, les visites anuals i les visites als jo-
ves que es troben amb subjeccions mecàniques o amb 
contencions, la informació als pares o tutors, l’assesso-
rament a l’equip directiu... Bé, teòricament, tot hauria 
de funcionar de la mateixa manera. Això és la nota que 
m’ha passat el departament. Però jo m’alegro que esti-
gui vostè aquí, eh?, per posar precisament negre sobre 
blanc als problemes que tot això pot comportar. 

També ha parlat del fet que s’hi podien fer una sèrie 
de millores, que es podrien proposar..., o que m’agra-
daria que vostè pogués determinar. 

Realment, vetllarem perquè no minvi l’atenció sani-
tària dels menors que es troben en aquestes especials 
dificultats, que és el contingut..., i la comesa d’aquest 
grup parlamentari, i esperem també comptar amb el 
recolzament del Departament de Justícia perquè no 
vagin cap endarrere.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Pot continuar vostè amb el segon torn...

Ana Moya Fernández

Sí. No sé si seré capaç de respondre a tots. En tot cas 
m’ofereixo perquè qualsevol cosa que no pugui res-
pondre me la passin per via email i jo els contestaré. 
El document, per descomptat, els el passaré. 

És veritat que el plantejament del personal sanitari, 
que jo crec que va ser el que va demanar aquesta inte-
gració, era una millora en el servei i estar en un àmbit 
sanitari, que és el nostre àmbit. En els dos decrets i 
en l’acord que principalment regeixen la integració en 
cap cas hi sortia que s’havia de perdre professionals 
per aquest camí, i, en contra, els professionals aposta-
ven sobretot per la millora del servei i per estar en un 
àmbit que era el sanitari, i que pensaven que ens en-
riquiria..., o que espero que ens enriqueixi, encara ho 
espero. Per tant, cap professional volia que es desmun-
tés cap model existent. 

Amb relació a si hi ha dispensació mèdica hospitalària, 
que jo sàpiga, però això ho podré preguntar i en tot cas 
respondre, la utilització mèdica hospitalària són uns 
casos molt –molt– determinats, i que jo sàpiga no en 
tenen cap. Però ho puc preguntar i contestar-li-ho, no?

Que com es solucionen els problemes? Doncs moltes 
vegades amb la bona fe i el bon fer dels professionals, 
que moltes vegades assumeixen coses que, bé, no és 
que no els pertoquin, però que excedeixen les seves 
funcions com a professionals, eh? I no dic que faci 
cap professional cap..., ara no em sortirà la paraula. 
O sigui: que la infermera no és que faci de metge, pe-
rò, bé, entre ells una mica es solapen i fan les coses, 
perquè, bàsicament, jo crec que els sanitaris..., és una 
professió molt vocacional i la gent té interès a solucio-
nar els problemes.
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Després, amb relació a..., sí que coneixíem la resolu-
ció, però no es compleix –no es compleix. De fet, jo 
crec que en bona part tot gràcies a la seva ajuda..., i, 
bé, suposo que s’ha frenat el tema. Però com els expli-
cava, sí que hi ha un infermer i un metge per centre, 
però no es cobreixen els dies, dels infermers sobretot, 
que tenen d’assumptes personals o quan tenen algun 
motiu per no anar al centre aquell dia. I sobretot els 
metges quan fan festa per haver fet caps de setmana, 
que fan caps de setmana i localitzacions bastant fre-
qüentment..., doncs això no es cobreix, no es supleix. 
I llavors és el que els explicava, no? Que es supleix, pe-
rò parcialment, una cosa molt determinada, una actua-
ció molt determinada, que ve un altre metge.

Després, amb relació a les preguntes, doncs no sobra 
personal. Jo crec que, com ho han explicat..., els pro-
fessionals diuen que no sobra personal. Al contrari, 
que hi ha feina. 

La diferència de ràtios amb relació a presons. Es pot 
posar l’exemple del Centre Penitenciari Quatre Ca-
mins, que, amb variacions, pot tenir una població 
d’uns tres-cents usuaris i compta avui, si no m’equivo-
co, amb quatre metges, tres infermeres i un o dos au-
xiliars, ara no els ho podria especificar concretament, 
i que a més a més també és un centre que no té presèn-
cia física les vint-i-quatre hores del dia, que també té 
localitzacions. Però, per exemple, els caps de setmana 
hi ha una infermera dotze hores, i el metge també hi 
té una presència, igual que als centres. I això no ho te-
nen, els centres de menors. O sigui que sí que la dife-
rència amb relació a justícia juvenil és clara, i amb els 
centres penitenciaris també.

Quant a si compartim el temor, doncs sí, compartim 
el temor, no? De fet, hi ha hagut una redistribució 
de personal. No s’han perdut llocs de treball, però sí 
que hi ha hagut una redistribució. Jo crec que algu-
na gent..., per exemple, el decret el que deia és que al 

personal interí o indefinit no fix de plantilla se li havia 
d’oferir un interinatge. I això s’ha fet, però s’han per-
dut, jo crec, pel camí substitucions, substitucions que 
no eren d’aquesta manera, i s’ha fet una redistribució 
d’efectius. 

I, després, a veure, és clar, amb relació al que han dit 
de la situació d’ara, no?, doncs entre tots dos centres es 
cobria el personal, i eren tres metges i tres infermers, i 
es cobrien una mica entre ells, pivotaven i es cobrien. 
Quan un no hi era pivotaven una mica. I ara no. Ara 
són un metge per centre, un infermer i el tercer ha des-
aparegut. O sigui, ha desaparegut un metge entre tots 
dos centres i un infermer. Un terç de la plantilla que 
no tenim.

Quant al fet que es cobrirà amb l’ABS, sí, això és el 
que han dit; l’ABS més proper. Però a hores d’ara no 
hem tingut cap contacte amb l’ABS més proper. O si-
gui, ni se’ns ha proposat anar a les reunions, ni partici-
par en la formació... És que ni tan sols hi ha contacte. 
O sigui, avui és el que els explicava: que hi ha un met-
ge i un infermer per centre. N’eren tres entre tots dos 
centres i ara en són dos.

No sé si em deixo alguna qüestió. Però el que els he 
dit, que m’ofereixo a respondre per escrit.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Moya. Avui acabem la sessió. 
Necessitaria un moment els portaveus, si poguessin 
venir..., que ara ja donem per tancada..., per fer un co-
mentari sobre una reunió, eh? 

Moltes gràcies. Tanquem la sessió de la comissió per 
avui.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i cator-
ze minuts.
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Comissió de Justícia i Drets Humans


Dossier per a la sessió núm. 32 | 29 de gener de 2015, a les 16.00 h


1. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions. Tram. 200-00012/10. Nomenament de la 
Ponència que ha d’elaborar l’Informe (text presentat: 
BOPC 190, 21).


2. Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse dels 
serveis judicials socials. Tram. 250-01315/10. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 421, 82; esmenes: 
BOPC 456, 25).


3. Proposta de resolució sobre la climatització i les 
condicions ambientals dels jutjats de Mataró. Tram. 
250-01338/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 425, 27; esmenes: 
BOPC 482, 28).


4. Proposta de resolució sobre l’aportació econòmi-
ca en concepte de lloguer per a garantir la viabili-
tat del jutjat de pau de Sant Esteve Sesrovires. Tram. 
250-01351/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 435, 24; esmenes: 
BOPC 482, 28).


5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia 
sobre la concessió del tercer grau a l’ex-director ge-
neral d’Ocupació, condemnat en el cas Pallerols pel 
desviament de subvencions públiques. Tram. 354-
00371/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-
formativa.


6. Compareixença d’Ana Moya Fernández, delegada 
de Comissions Obreres del personal laboral del De-
partament de Justícia, davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans per a informar sobre els canvis en el 
model d’atenció mèdica als centres de tancament te-
rapèutic de justícia juvenil. Tram. 357-00804/10. Co-
missió de Justícia i Drets Humans. Compareixença.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 84537 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.10.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.


Exposició de motius


Recentment el Col·legi d’Advocats de Barcelona ha 
presentat l’Informe de la Justícia que fa anualment per 
donar a conèixer la visió de l’advocacia en relació al 
funcionament del sistema de justícia.


L’Informe de la Justícia recull, entre d’altres aspectes, 
les dades sobre l’evolució de la taxa de litigiositat, de 
congestió, de pendència, i de resolució en els diferents 
àmbits jurisdiccionals (civil, penal, contenciós admi-
nistratiu i social) entre els anys 2006 i 2013.


Una de principals conclusions de l’Informe de la Jus-
tícia és el descens dels litigis durant el 2013 en tots els 
àmbits jurisdiccionals, a excepció de l’ordre social, en 
el qual es registra un lleuger augment respecte anys 
anteriors. Així mateix s’ha produït una millora de la 
capacitat resolutiva dels òrgans jurisdiccionals en totes 
les jurisdiccions en el període 2006-2013 a excepció, 
de l’àmbit social. En aquest darrer àmbit es produeix 
també una regressió del 8% l’any 2013, respecte l’any 
2006, a causa de l’important augment de la litigiositat 
i dels assumptes ingressats a causa de la crisi.


Respecte la taxa de pendència (relació d’assumptes 
pendents de resoldre versus els resolts) cal destacar de 
nou l’increment que es registra en la jurisdicció social, 
passant d’un 51% l’any 2006 fins a un 88% l’any 2013. 
L’augment de la litigiositat i dels assumptes ingressats 
en aquest ordre jurisdiccional fa que es produeixi un 
col·lapse judicial, que és tradueix en l’augment de la 
pendència.


Quant a la taxa de congestió es produeix una regres-
sió en tots els àmbits a excepció dels jutjats del soci-


al. Així d’una taxa del 156% l’any 2006 es passa a un 
índex del 196% l’any 2013, fet que implica un incre-
ment del 20%. Això reflecteix no només el col·lapse 
creixent dels jutjats i tribunals sinó també la manca 
de l’establiment de mesures per disposar de més re-
cursos materials i humans en els tribunals d’aquest 
àmbit, amb les quals es podria, si més no, ajudar a pal-
liar la congestió actual.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


1. El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya a dotar dels re-
cursos de reforç urgents per tal de pal·liar la situació de 
dilacions en la tutela judicial efectiva que s’estan pro-
duint en els Jutjats socials.


2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a exposar la dramàtica situació de col·lapse 
del servei al Consejo General del Poder Judicial i re-
querir respostes urgents en la dotació de recursos al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
d’augmentar la planta judicial amb jutges substituts


Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 91460; 96252 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CJDH, 04.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
91460)


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)


A l’apartat 1, s’addiciona un incís


«1. El Parlament de Catalunya insta al Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya a revertir 
la amortització d’una plaça de Tramitació Processal 
i Administrativa a cadascun dels jutjats de lo Social, i 
a dotar dels recursos de reforç urgents per tal de pal-
liar la situació de dilacions en la tutela judicial efectiva 
que s’estan produint en els Jutjats socials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)


A l’apartat 2, es modifica un incís al final del paràgraf


«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a exposar la dramàtica situació de col·lapse 
del servei al Consejo General del Poder Judicial i re-
querir respostes urgents en la dotació de recursos al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal 
d’augmentar la planta judicial amb dotacions perma-
nents de magistrats.»


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 96252)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De refosa dels punts 1 i 2


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament de Justícia, en la mesu-
ra en la que les disponibilitats pressupostàries ho per-
metin, continuï esmerçant esforços per intentar donar 
cobertura als jutjats socials mitjançant plans de treball 
per reduir la pendència, segons necessitats i objectius 
concrets que es plantegin, tot reforçant el personal al 
servei de l’Administració de Justícia, sempre tenint en 
compte les indicacions del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya.»
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la climatitza-
ció i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 250-01338/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 88599 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.11.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per la millora de les condicions ambientals i 
de salubritat de l’edifici dels Jutjats a Mataró, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans.


Exposició de motius


Fa ja molts anys que l’edifici dels Jutjats de Mataró té 
un greu problema de climatització. A l’estiu, faci ca-
lor o no, l’aire condicionat està posat a uns nivells de 
temperatura tan baixes que hi ha fred. A l’hivern passa 
exactament el contrari: les temperatures estan tan al-
tes que es podrien considerar temperatures de ple es-
tiu, i hi ha un ambient tan sec que afecta els ulls, i vies 
respiratòries, i a més a més provoca maldecap i ma-
reigs, contrast de temperatura que és perniciós per a 
la salut.


En aquesta època, i des de fa ja un temps, hi ha una 
humitat a l’ambient, tan evident, que hi ha fongs a les 
dependències, darrera les caixes, a les taules, portes 
i també en algun teclat. Les cadires estan humides, i 
alguns funcionaris i funcionaries tenen fongs a les se-
ves cadires. És tan evident la humitat que fins i tot, a 
l’imprimir el paper treu vapor, sortint el paper comple-
tament enrotllat.


Tot plegat suposa un greu problema de salut laboral, 
amb risc de contraure malalties.


Tanmateix es necessita una urgent neteja dels conduc-
tes de la climatització, donat que surt un pols negre i 
s’observen fongs en algunes sortides.


No és tampoc lògic, que la climatització de l’edifici, 
tingui un tractament igual, independentment, que les 
dependències donen al sud o al nord, o dels pisos in-
feriors i els inferiors, ja que les condicions són molt 
diferents.


Aquesta situació ha estat reiteradament denunciada 
tant pel Deganat dels Jutjats de Mataró com pels fun-
cionaris i per tots els agents jurídics, Col·legi d’Advo-
cats i procuradors, que actuen a Mataró.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures oportunes per solucionar 
de forma definitiva el problema de la climatització i de 
les condicions ambientals de tots els usuaris de l’edifi-
ci dels Jutjats de Mataró.


Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 98508 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CJDH, 22.01.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98508)


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar sobre les mesures oportunes dutes 
a terme per solucionar de forma definitiva el problema 
de la climatització i de les condicions ambientals de 
tots els usuaris de l’edifici dels Jutjats de Mataró.»
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre l’aportació eco-
nòmica en concepte de lloguer per a garantir 
la viabilitat del jutjat de pau de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-01351/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 90402 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.11.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Ferran Pedret i Santos, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans.


Exposició de motius


L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha rebut car-
ta del Departament de Justícia del Govern informant 
que en data 1 de gener de 2015 la Generalitat deixa-
rà de satisfer el preu de lloguer mensual del local on 
s’ubica actualment el Jutjat de Pau del municipi, així 
com dues subvencions anuals en concepte de suport 
per l’excepcionalitat de la tasca realitzada per aquest 
ens judicial local.


El Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires té una càrre-
ga de treball més alta que d’altres ens judicials homò-
legs donada la seva ubicació en un municipi que alber-
ga dos centres penitenciaris, Brians I i Brians II, amb 
més de tres mil reclusos i per tant, amb una important 
tramitació d’agilització d’expedients.


En la carta rebuda, el Departament de Justícia insta a 
l’Ajuntament a finançar el local subrogant-se per reno-
vació subjectiva en el contracte de lloguer en un mo-
ment de Pla d’ajust municipal i, per tant, amb escassos 
i limitats recursos.


Des del mes de Febrer de 2014, el propietari del local 
on actualment s’ubica el Jutjat de Pau de Sant Esteve 
Sesrovires no percep cap renda, i el Departament de 
Justícia encara no ha notificat cap canvi al propietari 
vers el contracte vigent entre ambdues parts.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:


Proposta de resolució


El Parlament insta al Govern de la Generalitat a, do-
nada l’excepcionalitat de la ubicació del Jutjat de Pau 
de Sant Esteve Sesrovires, mantenir la seva aportació 
econòmica en concepte de lloguer i subvencions addi-
cionals anuals per garantir la seva viabilitat.


Palau del Parlament, 11 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Ferran Pedret i Santos, dipu-
tat, del GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 101907; 101952 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CJDH, 22.01.2015


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101907)


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió 


«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a, do-
nada l’excepcionalitat de la ubicació del Jutjat de Pau 
de Sant Esteve Sesrovires, mantenir la seva aportació 
econòmica en concepte de lloguer i de subvencions ad-
dicionals anuals per garantir la seva viabilitat.»


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101952)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«El Parlament, atès que segons l’article 108 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya la Generalitat de Cata-
lunya és competent per a la provisió dels mitjans ne-
cessaris per a l’exercici de les funcions dels jutjats de 
pau de Catalunya i que s’atorguen subvencions addici-
onals als municipis amb jutjat de pau on hi ha un cen-
tre penitenciari precisament per compensar el volum 
superior de feina que això comporta, insta el Govern 
a continuar responsabilitzant-se del manteniment del 
Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires, a satisfer els 
pagaments pendents des del febrer de 2014 al propie-
tari del local on està ubicat el jutjat de pau de Sant 
Esteve Sesrovires i a acordar, si s’escau, amb l’Ajunta-
ment de Sant Esteve Sesrovires una solució urgent per 
compartir la sostenibilitat del jutjat de pau del munici-
pi en el futur.»
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