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Sessió 4 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix 
Germà Gordó i Aubarell, acompanyat del vicepresident, Ferran Pedret i Santos, i del secreta-
ri, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, Carmina 
Castellví i Vallverdú, Adriana Delgado i Herreros, Josep Maria Forné i Febrer, Lluís Llach 
i Grande, Jordi Orobitg i Solé, Maria Dolors Rovirola i Coromí i Anna Simó i Castelló, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Carmen de Rivera i Pla, José María Espejo-Saavedra Conesa, Lorena 
Roldán Suárez i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, pel 
G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Joan Giner Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí 
que es Pot; Esperanza García González i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal (tram. 250-

00160/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 66, 57).
2. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 

a funcionaris de centres penitenciaris (tram. 250-00178/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 72, 53).

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de Catalunya el 2016 (tram. 
354-00052/11). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre el rebuig de l’oferta d’ocupació pública en l’Administració de justícia que oferia el Go-
vern de l’Estat (tram. 354-00057/11). Esperanza García González, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris perquè infor-
mi sobre les línies d’actuació en matèria de política penitenciària (tram. 356-00109/11). Jordi 
Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialis-
ta; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza Gar-
cía González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia a totes i a tots. Abans de començar la sessió, hi ha algun grup que vulgui 
comunicar alguna substitució en aquesta sessió, més enllà de la que ja m’ha fet arribar 
el Grup de Junts pel Sí en el sentit de substituir el diputat Bel pel diputat Forné? 

José María Espejo-Saavedra Conesa 

Sí. Gràcies, president. El diputat Sergio Sanz substitueix la diputada María Valle, 
del Grup de Ciutadans.

El president

Alguna altra substitució? (Pausa.)
Em deia... (Veus de fons.) Mireia, perdoni.

Mireia Vehí i Cantenys

Bon dia, president. Jo sóc la Mireia Vehí i substitueixo el diputat Benet Salellas.

El president

Alguna substitució més? (Pausa.) No? (Pausa.)
Doncs, aleshores...

Jordi Orobitg i Solé 

Si em permet, senyor president...
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El president

Sí?

Jordi Orobitg i Solé 

Per circumstàncies del trànsit que consten a tothom, tenim un dels diputats, en Da-
vid Bonvehí, que està a punt d’arribar. Si en el decurs de la sessió no fos possible que 
s’incorporés, demanaríem que un altre diputat del grup pogués romandre..., la seva pre-
sència..., en substitució, eh? 

El president

Molt bé. Així ho farem, i ja ho comunicareu, lògicament, a aquesta presidència amb 
l’antelació suficient.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal 

250-00160/11

Passaríem al primer punt, i començaríem, per tant, la sessió amb la Proposta de re-
solució sobre els funcionaris del cos comú processal, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula, per presentar aquesta proposta, la diputada Carmen de Ri-
vera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Gracias, presidente. Señores y señoras diputados, la moción que se presenta hoy 
para su aprobación versa sobre la implantación de un nuevo complemento salarial de 
ochenta euros, específico, para los funcionarios del servicio común de ejecución de sen-
tencias y para el cuerpo de auxilio que asuma específicamente las funciones de super-
visión de archivos y efectos judiciales, que se establece ex novo para los funcionarios 
que van a todos aquellos centros donde se está implantando la nueva oficina judicial, en 
concreto a Olot, La Seu, Cornellà de Llobregat, el Vendrell, el Prat y Amposta.

Pese a que se ha anunciado a bombo y platillo desde la conselleria como una mejora 
de las condiciones salariales de estos funcionarios, de facto supone un recorte encubier-
to, porque supone la supresión de otros pluses que venían percibiendo estos funciona-
rios, puesto que, por un lado, se les abona este plus de ochenta euros, pero, por el otro, 
se les suprime otra serie de pluses específicos que ya venían percibiendo, y desde luego 
de un importe bastante superior al que ahora se establece en este plus. A parte de que a 
los funcionarios del servicio común procesal de ejecución se les impide hacer guardias, 
por lo que podrían percibir hasta 289 euros por guardias rotatorias de hasta ocho días 
consecutivos. 

Esta moción es para revertir esta situación, y en concreto restablecer a los funcio-
narios del servicio común procesal los ciento cincuenta euros de media que venían per-
cibiendo, restablecer el complemento mensual de ciento cincuenta euros que venían 
cobrando los funcionarios de los juzgados de violencia para la mujer y para que estos 
funcionarios del servicio común procesal de ejecución puedan volver a hacer guardia y 
percibir la retribución correspondiente por ello. 

Nada más. Solicito el voto afirmativo para esta propuesta de resolución.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la 
senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí. Moltes gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Bé, el nostre grup votarà a fa-
vor d’aquesta proposta de resolució. Entenem que la posada en funcionament de l’ofi-
cina judicial no pot ser, diguem-ne, un factor que empitjori les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores. I, per tant, entenem que aquests complements que es per-
cebien i que han estat reemplaçats pels vuitanta euros mensuals que ara se’ls paga..., 
doncs no hauria de ser això, sinó que s’hauria de trobar la manera que poguessin seguir 
percebent les quantitats que ja cobraven.

Per tant, en aquest sentit, el nostre vot serà favorable.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula el diputat Joan Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa 

Gràcies, senyor president. El nostre grup comparteix clarament la premissa de par-
tida d’aquesta proposta de resolució. Es produeix un procés d’implantació de l’oficina 
judicial amb decisions organitzatives que corresponen, sens dubte, a qui té la capacitat 
per fer-ho però que tenen una incidència molt evident en les condicions professionals, i 
laborals i salarials, dels empleats públics de Justícia. I no es fa bé. Molt em temo que és 
una realitat compartida en general amb altres àmbits; no només afecta la gestió de l’Ad-
ministració de justícia de Catalunya.

I, a més, en aquest cas plou sobre mullat. Perquè és prou conegut que les condicions 
salarials amb què treballen els empleats públics de l’Administració de justícia no són 
precisament concordants amb aquest discurs grandiloqüent que fa la societat, i els seus 
representants polítics, de la importància de la justícia. Importància de la justícia i degra-
dació de les condicions de treball dels que la garanteixen.

Dit això, em permeto plantejar una reflexió a aquesta comissió, i en concret al Grup 
Parlamentari de Ciutadans, amb tota la llibertat, evidentment, que tenen de fer les pro-
postes que vulguin. Jo no sé si correspon a un àmbit com aquest, el del Parlament i 
aquesta Comissió de Justícia, entrar en aquest nivell de detall que es planteja en aquest 
moment. Dubto molt, sincerament, que cap dels diputats que estem aquí a la sala tingui 
els elements suficients com per saber si aquesta proposta que es planteja és la més ade-
quada o no. Ho podem saber a través de la intermediació, del que ens diuen les persones 
que coneixem de les organitzacions sindicals, etcètera. Crec, sincerament, que aquesta 
no és la nostra funció. La nostra funció podria ser acordar que es tinguin en compte els 
drets i que no afectin..., però amb aquest nivell de detallisme que fins i tot arriba a esta-
blir mitjanes i així crec sincerament que no. 

Aleshores, sense cap demèrit per a la proposta, i a més és legítim que ho plante-
gin, nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem no perquè no considerem legítimes les 
pretensions que plantegen els empleats públics de Justícia, sinó perquè no creiem que 
aquesta sigui la via. 

Acabo amb una qüestió. Deixin-me dir-los que és que això provoca un problema, i 
és que aquest és un tema objecte de la mesa sectorial de l’Administració de justícia, de 
negociació. Si nosaltres fem les funcions que pertoquen a l’Administració i als sindi-
cats, doncs... Fins i tot, si ho aconseguíssim aprovar i s’apliqués, alguns podrien estar 
contents, però jo no ho estaria molt, perquè si els sindicats s’acostumen al fet que la Co-
missió de Justícia del Parlament de Catalunya sigui la que resolgui fins i tot els comple-
ments que ha de percebre el servei comú processal, els moments..., de dies de guàrdia 
que han de celebrar i tot..., aleshores, si nosaltres fem la seva feina, potser que vinguin 
ells a fer la nostra. I crec que no és això.

El president

Ja està? (Pausa.) Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Popular de 
Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Tenint en compte que és veritat que aquesta mena de reclama-
cions tan específiques i tan de detall, de detall salarial i de condicions de feina dels fun-
cionaris de Justícia a Catalunya..., és veritat que correspondrien negociar-los a les meses 
sindicals, però la realitat és que estan absolutament estancades des de fa anys, i les re-
clamacions dels sindicats sempre troben la negativa i el cop de porta sistemàtic del Go-
vern de la Generalitat respecte no només de la millora, sinó fins i tot de la no-regressió, 
en drets salarials que tenen els funcionaris de Justícia a Catalunya. 

Atès aquest estancament, atesa aquesta negativa sistemàtica a negociar per part del 
Govern de la Generalitat, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula la senyora diputada Mireia Vehí.
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Sí, nosaltres compartim l’argument que plantejava Catalunya Sí 
que es Pot. A més, hi afegiríem que, per una qüestió d’enfocament, de mirada, de la 
gestió, no només laboral, sinó del model de justícia i dels determinats sindicats, que per 
part del Grup Parlamentari de Ciutadans es defensa, entenem que no pertoca, aquesta 
proposta de resolució. 

I, a més, hi voldríem afegir una altra cosa, que és que, tot i que estem molt a favor 
de mantenir condicions i drets laborals de tots els grups que siguin de treballadors, en-
tenem que la situació de crisi i de precarietat és tal que potser caldria prioritzar altres 
grups de treballadors que estan molt més precaris que no els funcionaris de Justícia.

Per tant, per una qüestió..., d’aquests tres arguments, i sobretot d’enfocament ideolò-
gic, per dir-ho d’alguna manera, nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la parau-
la el senyor diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, una prèvia per manifestar que s’ha 
incorporat el diputat Lluís Llach en el lloc del senyor David Bonvehí, com hem explicat 
anteriorment.

Bé, des de Junts pel Sí celebrem la coherència que impera en aquesta Comissió de Jus-
tícia, que cada vegada es manifesta d’una forma més palmària. Jo crec que en altres ses-
sions hem explicitat allò que ha dit avui el senyor Coscubiela, per part de Catalunya Sí que 
es Pot; ho han explicitat altres grups, com pot ser la CUP o com pot ser Junts pel Sí. En-
tenem que molts dels plantejaments que se’ns vénen a fer, que respectem profundament..., 
però discrepem respecte que aquest sigui l’àmbit on s’han de debatre..., en aquest cas, 
plantejo, la majoria de les propostes de resolució que es plantegen pel Grup de Ciutadans 
i que tenen a veure amb tot allò que són les relacions laborals en el si del departament.

De tota manera, i anticipo que lògicament votarem que no a aquesta proposta de re-
solució, crec que és la nostra obligació també explicitar els termes de la relació laboral 
tal com es planteja, i no exclusivament aquella versió que se’ns ha donat per part, en 
aquest cas, del grup que fa la proposta.

En aquest sentit, el que hem de dir és que no es pot demanar l’aplicació retroactiva 
d’aquests complements, en tant que ja en la seva implantació eren temporals i transito-
ris, i també que no és cert que no existeixin els complements, sinó que no s’apliquen 
 indiscriminadament, i per tant els que en són beneficiaris són els funcionaris del cos 
d’auxili que desenvolupen tasques de supervisió d’arxius i d’efectes judicials. Tanma-
teix, aquells funcionaris que realitzen funcions i tractes de comunicació..., de cara a la 
descripció dels següents llocs: practicar els actes de comunicació; dur a terme diligèn-
cies d’execució, segurament de mesures cautelars, d’acord amb les instruccions del su-
perior jeràrquic, i el seu acompliment i devolució resultant a l’òrgan peticionari.

Això vol dir que no s’estableixen complements, com se’ns ha dit? La resposta és que 
no. S’estableixen on són necessaris, com en el cas dels funcionaris que hem explicitat.

Pel que fa al complement mensual que rebien els funcionaris que desenvolupen la seva 
tasca als jutjats de violència sobre la dona, hem de dir que aquest complement es va esta-
blir al seu dia en concepte de programa i amb caràcter transitori, perquè així es va acor-
dar en la mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia el 20 de 
febrer del 2006.

I també hem de dir que el departament, perquè nosaltres sí que ens hem acostat a 
demanar la informació i així ens ha estat transmès, sí que està disposat a pagar aquest 
complement, però en tant que existeixi una especialització dels jutjats, i no amb caràc-
ter general a tots els jutjats que cal considerar com a mixtos. Hem de dir que existeix la 
possibilitat de l’especialització d’aquest tipus de jutjats per la reforma de l’article 87 bis 
de la Llei orgànica del poder judicial feta per la Llei orgànica 7/2015. 

Per tant, no podem anar a la retroactivitat com se’ns demana. I, en segon lloc, la dis-
posició és fer efectiu aquest complement a aquells jutjats que estiguin especialitzats ex-
clusivament en la tasca de la violència sobre les dones.
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Tanmateix, no és possible la compatibilitat que se’ns demana entre la realització de 
les guàrdies i la retribució dels funcionaris del servei comú processal. Com s’ha dit tam-
bé pel senyor Coscubiela, el departament és lliure, en l’exercici de les competències, de 
determinar quins llocs de treball han de prestar guàrdia i quins no. És una facultat del 
departament, això. Crec que hi devem estar tots d’acord, no? I en aquest sentit s’ha pre-
vist que el servei comú d’execució no tindria el servei de guàrdia.

Això què ha comportat? Ha comportat que rebin un complement específic superior 
al que rebien en compensació pel fet que no presten aquestes guàrdies. I també caldria 
recordar que el complement específic és la retribució complementària que reben amb 
caràcter fix i periòdic, mentre que al servei de guàrdia està subjecte a l’efectiva presta-
ció del servei.

Per tant, des d’aquest punt de vista entenem que existeixen mesures compensatò-
ries precisament perquè no es produeixi un daltabaix en les economies de totes aquelles 
persones que estan vinculades en aquest cas com a personal al servei de l’Administració 
de justícia.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Atès que no hi ha cap esmena, passaríem directa-
ment...

(Carmen de Rivera i Pla demana per parlar.)
Sí, senyora De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Disculpe, presidente, por alusiones...

El president

Sí.

Carmen de Rivera i Pla

...querría que me diera la palabra.

El president

Digui, senyora diputada.

Carmen de Rivera i Pla

Sí. Nada más para decir que es curioso tener que oír por parte del señor Coscubiela, 
y esta es la segunda vez que en esta comisión se oye, que considera que cuando se pre-
senta una moción que se preocupa por las condiciones laborales y salariales de los fun-
cionarios, porque está absolutamente estancada la negociación…, se abstenga de votar a 
favor pese a compartir el sentido de la moción. Porque por lo visto…, o lo que pretende 
es apropiarse de la exclusividad del derecho a defender a los funcionarios. Si lo defien-
de Ciutadans no está bien y es una propuesta demasiado específica; cuando lo defienden 
desde Iniciativa, por lo visto, que no lo ha hecho todavía, todavía no se ha presentado 
una moción que se preocupe de los funcionarios en esta comisión por parte de Iniciati-
va…, pues choca; la verdad, choca. Y lo quería poner de manifiesto.

El president

Entenem que quan ha dit «Iniciativa» volia dir «Catalunya Sí que es Pot», senyora 
diputada. 

Alguna...

Carmen de Rivera i Pla

Por supuesto. Gracias, presidente. Catalunya Sí que es Pot.

El president

Molt bé. (Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.) Senyor Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

No faig referència a aquesta darrera intervenció de la senyora Carmen de Rivera. Jo 
crec que la meva explicació ha estat suficientment clara, i crec que ho ha entès tothom 
que ha volgut escoltar-me. Tothom té dret a plantejar les coses que vulgui, tothom té 
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dret a plantejar-les en els termes que vulgui. Jo només he plantejat un dubte sobre la uti-
litat que comporta que nosaltres intentem substituir determinada gent.

I només per un aclariment que sí que m’interessaria que constés en acta, perquè pot-
ser no m’he expressat bé, amb relació al que ha comentat el portaveu de Junts pel Sí. 
A veure, jo no crec que en l’organització de l’oficina judicial l’Administració de justícia 
pugui fer el que vulgui. La meva ànima de sindicalista diu que ho ha de fer de comú 
acord i pactant el màxim possible amb els treballadors i amb els seus representants, per-
què aleshores millora fins i tot el funcionament de l’Administració de justícia. El que 
dic –almenys ho volia dir, i si no ho he dit ho aclareixo– és que crec que no és funció 
nostra substituir l’executiu dient-li exactament com organitzar les guàrdies o com com-
patibilitzar el trànsit entre dos sistemes d’organització diferents. És això, el que volia 
dir, eh? Només perquè... Haver sentit que algú ha interpretat el que s’havia interpretat 
m’ha fet bellugar de la cadira.

Gràcies.

El president

Molt bé. Després d’aquesta interpretació àmplia del concepte d’«al·lusions», si els 
sembla bé passarem a la votació. (Rialles.)

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, la proposta ha estat rebutjada per un total de 8 vots a favor, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamenta-
ri Popular; 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i del Grup Par-
lamentari de la CUP - Crida Constituent, i 2 abstencions, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front  
a les agressions a funcionaris de centres penitenciaris

250-00178/11

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions a funcionaris dels centres pe-
nitenciaris. Ha estat presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la 
diputada Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí. Moltes gràcies, senyor president. Bé, fa unes setmanes vam tenir l’oportuni-
tat, juntament amb altres diputats, de visitar la presó d’homes de Barcelona, la Model. 
Aquesta va ser una visita molt interessant, atès que ens va permetre conèixer de primera 
mà la realitat que es viu dintre del centre penitenciari. Vull aprofitar l’ocasió per donar 
les gràcies tant al director general de Serveis Penitenciaris com al director del centre, 
així com també a la resta de persones que van fer possible la visita, i el mateix respecte 
a la visita al Centre Penitenciari Lledoners, al qual em va ser impossible assistir. 

Bé, com deia, vam poder veure de primera mà el dia a dia que es viu al centre, tant 
per part dels interns com dels funcionaris que conviuen amb ells. És una realitat dura, 
ja que no podem obviar les greus circumstàncies en què es troben alguns dels interns. 
Vam poder visitar les dependències reservades per als interns amb tractament psiquià-
tric, i vam veure també unes cel·les destinades als reclusos que ingressen amb algun tipus 
de patologia, com ara una síndrome d’abstinència..., o situacions d’agressivitat causada 
per nivells elevats d’estrès i de nerviosisme. És important que les persones que es troben 
en alguna d’aquestes circumstàncies, i en els casos en què sigui necessari, estiguin sepa-
rades de la resta d’interns per evitar majors conflictes i perquè rebin el tractament ade-
quat per poder fer front a la seva patologia.

En l’esmentada visita els mateixos funcionaris ens van explicar que en determinats 
casos han de reduir alguns interns –ja sigui per trastorn psiquiàtric o pel que comentà-
vem abans de nervis, de síndrome d’abstinència, etcètera– que es troben molt alterats i 
alteren també la resta d’interns. I és freqüent que en el decurs d’aquestes intervencions 
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els funcionaris puguin patir algun tipus d’agressió, no sempre voluntària, ja sigui física 
o verbal.

Bé, en aquest context creiem necessàries l’elaboració i implementació d’un protocol 
per tal de prevenir la violència en l’àmbit penitenciari; violència de tot tipus, també la 
verbal, atès que l’actual protocol només preveu la física, i en supòsits molt determinats.

Aquest protocol tindria com a objectiu avaluar en quins casos es produeixen aquest 
tipus d’agressions, identificar-ne les causes més comunes i intentar reduir-les al màxim 
per tal d’aconseguir un bon clima i una millor relació entre els interns i els funcionaris 
de presons, així com entre els mateixos interns.

Així mateix, creiem que també és convenient elaborar i implementar un protocol 
que avaluï els possibles danys psicològics que pot patir un funcionari de presons des-
prés d’haver sofert algun tipus d’agressió per tal de constatar que aquest no pateix cap 
seqüela psicològica que pugui interferir en la seva activitat laboral o, en cas contrari, 
perquè rebi l’ajuda professional i el tractament mèdic que escaiguin.

En definitiva, el que pretenem amb aquesta proposta no és altra cosa que contribuir 
al millor funcionament dels centres penitenciaris i a la bona convivència de les persones 
que hi comparteixen estada perquè, malgrat estar privades de llibertat, puguin desenvo-
lupar el seu dia a dia en condicions òptimes i dignes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Atès que no hi ha presentada cap esmena, donem 
la paraula als grups parlamentaris. En primer lloc, té la paraula la diputada Rosa Maria 
Ibarra, pel Grup Parlamentari Socialista.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí. Moltes gràcies. Vagi per endavant que entenem bàsica la seguretat dels treballa-
dors i treballadores de l’àmbit penitenciari. Per tant, que no s’entengui, el nostre posi-
cionament, en contra de la seguretat, ni física ni psicològica, d’aquest col·lectiu.

Però és que nosaltres hem contactat, i hem consultat, amb representants dels tre-
balladors de l’àmbit penitenciari i ens han explicitat, en primer lloc, que ja existeix un 
protocol, de fet la senyora Roldán ja ho deia així, ja existeix un protocol d’actuació per 
evitar o per reaccionar en el cas d’agressions, i, en segon lloc, que no existeix un nom-
bre d’agressions rellevants en l’àmbit penitenciari, tenint en compte, partint del fet, que 
el seu treball comporta un cert risc en el desenvolupament..., d’aquesta tasca.

Per tant, entenem que la nostra funció com a grups parlamentaris, a banda de legis-
lar, del control del Govern, i per tant de l’Administració, també la penitenciària, ha de 
posar, per un costat, de manifest els dèficits que hi ha en l’àmbit penitenciari, que exis-
teixen i n’hi ha, i els posarem sobre la taula..., però que en el marc de fer aquesta tasca 
de posar sobre la taula els dèficits que hi pugui haver..., ho hem de fer defugint l’alar-
misme.

I, per tant, és per aquesta raó, i perquè les nostres consultes en aquest sentit així ens 
ho han fet arribar, que votarem en contra d’aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Gràcies, president. Primer de tot, jo crec que quan parlem del sistema penitenciari 
hem de parlar d’un sistema, i un sistema és un conjunt d’elements funcionant alhora, i 
no podem mirar el sistema penitenciari des d’una òptica, només, sigui l’òptica dels pre-
sos, sigui l’òptica dels funcionaris o sigui l’òptica de l’Administració. És important en-
tendre que perquè el sistema penitenciari funcioni com un sistema de reinserció i no de 
reclusió, una visió esbiaixada i parcial és un flac favor a algun d’aquests col·lectius.

I això, una mica, és la gran crítica que jo veig en aquesta proposta de resolució: que 
bàsicament està plantejada des del punt de vista dels funcionaris. Inclús, quan parlem 
amb alguns dels representants dels treballadors, és a dir dels funcionaris, molts no com-
parteixen el sentit d’aquesta proposta de resolució.
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Per tant, creiem que..., al punt 1, filosòficament no estem d’acord que hi hagi proto-
cols de prevenció sobre les agressions; òbviament que no. I no qüestionem la seguretat 
dels treballadors i les treballadores. El que entenem és que quan s’hagin de fer protocols 
d’aquesta mena s’han de veure en el seu conjunt els diferents elements que intervenen 
en això. 

I, alhora, la companya de Ciutadans parlava de millorar la convivència entre presos 
i funcionaris en base a aquest protocol de prevenció d’agressions. A mi em sembla una 
mica limitat, i crec que inclús és una falta de respecte de cara al col·lectiu de reclusos 
que hi ha, que també..., viuen en un estat, en aquest cas, de reclusió.

Per últim, dir que el punt 2, el risc psicosocial, filosòficament jo crec que és impor-
tant mantenir-lo. Nosaltres creiem, en tot cas, que hauria d’estar inclòs, si no hi està ja, 
en un pla de prevenció de riscos laborals..., i sobretot que l’avaluació del risc psicoso-
cial, si se sap una mica de prevenció de riscos laborals, no és després d’una agressió, 
sinó que és en el decurs d’una feina. O sigui, el risc psicosocial es dóna en el moment en 
què tu durant un període de temps treballes sota una pressió determinada, i no quan hi 
ha una agressió puntual.

Per tant, també, quan fem aquest tipus de propostes, intentem mirar-ho en el seu 
conjunt, i no fem política pez. I aquesta paraula escoltareu que la diré molt, jo. La «po-
lítica pez». Si hem de presentar propostes una darrere l’altra, no és per al que ens han 
escollit. 

I, per tant, creiem, i ho tornem a repetir, que quan parlem del sistema penitenciari, 
i és una cosa que hem intentat fer..., i molts que vam estar a la Model i hem estat allà 
on és..., que canvia molt un model d’un altre..., mirem-ho en el seu conjunt: mirem-ho 
des de l’òptica dels presos, mirem-ho des de l’òptica dels funcionaris, des de l’òptica de 
l’Administració. Només així és com podrem realment millorar o fer avançar el nostre 
sistema penitenciari.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Popular de Catalunya, té la 
paraula la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Aquest grup hi votarà a favor, a favor de la fixació d’aquest pro-
tocol. 

Entenem que des que es va produir una pregunta al Ple de finals de febrer, hi han ha-
gut avanços per part del Departament de Justícia, en el sentit que, tot i negar públicament 
l’existència d’agressions a funcionaris de presons mentre es produïen o bé reduc cions o 
bé conduccions, que és pràcticament una situació que reconeixen i que denuncien tots 
els sindicats que formen part..., dels funcionaris de presons..., la realitat és que el depar-
tament ha fet un pas endavant, no? I el pas endavant..., això escolti-ho bé, perquè és poc 
habitual que jo reconegui mèrits, però la realitat és que el 3 de març ja es va constituir 
un grup per a la determinació i qualificació del que són les agressions al personal peni-
tenciari. 

Jo crec que això és molt positiu i que s’ha d’avançar més. I és veritat que hi han tres 
reunions ja fixades; se n’han fet dues i n’hi ha una tercera fixada. Però, tot i això, jo crec 
que s’ha d’avançar en el temps, s’ha d’«apretar» una mica amb el temps. Perquè, entre..., 
una de les altres coses..., l’altre dia vam fer una visita també al Centre Penitenciari Lle-
doners, i va ser precisament dos dies després que es produís una nova agressió a tres 
funcionaris de presons d’aquest centre, que en una conducció van ser agredits per l’in-
tern, no?

Llavors, tenint en compte que hi ha una passa reconeguda, no públicament, però sí 
a nivell sindical, del Departament de Justícia..., nosaltres, tot i això, hi votarem a favor, 
perquè creiem que s’ha d’entomar, i s’ha d’encetar, i s’ha de posar més velocitat en aques-
ta millora de la qualificació i determinació de les agressions a funcionaris de presons.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres, evidentment, hi votarem en contra. Entenem que no 
cal aquí analitzar a fons el model de presons, de privacions de llibertat, que no cal avui 
aquí explicar que les presons són plenes de pobres, ni posar en dubte la funció de rein-
serció del sistema penitenciari. 

No obstant això, vostès parlen d’agressions als centres penitenciaris. Nosaltres ente-
nem que d’agressions n’hi ha moltes. El que passa és que no volem posar el focus en els 
funcionaris, sinó més aviat en les persones preses, perquè entenem que en reben moltes 
més, d’agressions. 

És pertinent parlar de presons, perquè just fa un parell de setmanes ha saltat a la 
llum el suïcidi d’una interna, una senyora que es deia Raquel, al Centre Penitenciari de 
Brians, al mòdol de dones, perquè estava en aïllament, en el DERT, en el departament 
especial de règim tancat. 

Llavors, si volen parlar d’agressions, parlem-ne a fons. Però ens sembla una hipo-
cresia parlar d’agressions a funcionaris i posar especial èmfasi en les agressions verbals 
quan la situació de les persones preses és com és, i «com és» vol dir una situació límit, 
una situació de privació de llibertat i una situació, moltes vegades, on es veuen els seus 
drets vulnerats sistemàticament. 

Per tant, hi votem en contra. Entenem que no cal presentar aquesta proposta de reso-
lució i que és una mera defensa dels sindicats de funcionaris de presons.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la parau-
la el diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, iniciarem negant la major. Jo crec que des de 
l’inici de la legislatura escoltem com un mantra per part de diferents formacions polí-
tiques, com són Ciutadans i el Partit Popular, una problemàtica creixent d’agressions a 
funcionaris de presons. I jo crec que és un tema que ha estat debatut i explicitat tant en 
la mateixa compareixença del conseller en aquesta mateixa comissió com en preguntes 
que s’han formulat en el plenari i s’hi ha donat aquesta resposta.

De tota manera, entenem que, amb l’ànim de conciliar l’esperit dels diferents grups, 
han existit passos, tal com se’ns ha explicitat en aquest cas per la portaveu del Partit Po-
pular, en el sentit d’intentar fer fluida la informació que acredita que aquestes problemà-
tiques no existeixen.

L’ànim del Departament de Justícia entenc que sempre ha estat el de ser respectuós 
amb la població reclusa i alhora fer un formació adequada de tot el personal que hi està 
inscrit, especialment als serveis penitenciaris, perquè, evidentment, estan en una situa-
ció en què és necessari que gaudeixin de la protecció que es mereixen.

Dit això..., protocol..., entenem que és redundant, tenint present que existeixen instru-
ments, com la Instrucció 1/2011, sobre plans d’autoprotecció i seguretat, i manuals d’or-
ganització i funcionament dels centres penitenciaris; l’Ordre de serveis 2/12, d’aprovació 
del Programa de gestió d’incidents, aplicació de mitjans coercitius, registres, escorcolls i 
requises en els centres penitenciaris de Catalunya, a més a més de les normatives de rè-
gim interior dels diferents centres penitenciaris.

Jo vaig tenir l’ocasió de visitar també el centre Model, i jo crec que se’ns va expli-
car amb tota la normalitat que existeixen supòsits i moments específics en què, evident-
ment, es produeixen situacions de risc, situacions de risc que es desenvolupen sota el 
paraigua d’aquests instruments de control que he explicitat. I ja com a títol personal, per 
la meva experiència, he de dir que en cap cas a mi cap funcionari em va traslladar cap 
mena d’angoixa pel fet d’estar mancat d’eines de formació o de gestió d’aquestes situa-
cions.

Entenem, per tant, que, com s’ha dit, amb aquest compromís del departament de 
ser proactius a l’hora de transmetre als comandaments i personal la necessitat d’evitar 
aquestes situacions de risc, i també des de l’àmbit reactiu, pensant que aquests funcio-
naris tenen la cobertura de tot el sistema sanitari públic, a més del de les mútues, per 
donar resposta a aquestes hipotètiques problemàtiques que s’explicitaven pel Grup de 
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Ciutadans en el següent dels punts d’acord de la seva proposta de resolució..., la nostra 
posició, lògicament, serà la de votar-hi negativament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per respondre, té la paraula la senyora Lorena Rol-
dán, del Grup Parlamentari de Ciutadans. (Lorena Roldán Suárez renuncia a fer ús de 
la paraula.) Molt bé. D’acord, doncs. 

Passaríem a la votació, si no hi ha...
(Joan Giner Miguélez demana per parlar.)
Sí?

Joan Giner Miguélez

Demanaria la votació separada dels punts 1 i 2.

El president

Molt bé. Doncs així ho farem. 
Votacions per al primer punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Molt bé. 
Passaríem al segon punt.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Molt bé. Tots dos punts han estat rebutjats. El primer, amb 6 vots a favor, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari Popular de Catalunya; 13 vots en 
contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, del Grup Parlamentari Socialista i del 
Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i 2 abstencions. Pel que fa al segon 
punt, ha estat rebutjat amb 8 vots a favor i 11 vots en contra.

Passaríem al tercer punt, i jo demanaria si seria possible fer conjuntament el tercer 
punt i el quart punt, atès que crec que són molt i molt similars. Hi estarien d’acord, els 
dos grups proposants? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs faríem conjuntament el punt tercer, que és la sol·licitud de sessió informativa 
de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre la convocatòria d’oposi-
cions a l’Administració de justícia de Catalunya el 2016, i el punt 4, que és la sol·licitud 
de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre el re-
buig de l’oferta d’ocupació pública en l’Administració de justícia que oferia el Govern 
de l’Estat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Justícia sobre la 
convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de Catalunya el 
2016 

354-00052/11

En primer lloc té la paraula, com a proposant del tercer punt i en representació del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat José María Espejo.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí. Muchas gracias, presidente. Este es un asunto que este mismo diputado ya for-
muló en pregunta de control al Gobierno en un pasado Pleno. Las explicaciones que dio 
el conseller, a mi grupo, al menos, no le parecieron suficientes, y en algún caso, preo-
cupantes. 

En todo caso, he tenido la oportunidad de hablar con el departamento, y me ma-
nifiestan que en principio no tiene objeción en comparecer, el conseller, así que, bien, 
por esa misma razón, con esta solicitud pretendemos dar al titular del departamento la 
oportunidad de dar mayores explicaciones, si es que las hay, sobre este asunto.

Muchas gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Justícia sobre el 
rebuig de l’oferta d’ocupació pública en l’Administració de justícia que 
oferia el Govern de l’Estat 

354-00057/11

Com a proposant del punt quatre, que va ser el Grup Parlamentari Popular de Cata-
lunya, té la paraula, en representació d’aquest grup, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Doncs exactament el mateix objectiu. Les 503 places a què va 
renunciar el senyor Carles Mundó..., de convocatòria d’oferta pública de places de Jus-
tícia..., que va passar el 4 de març passat, amb una carta en què negava aquesta realitat 
d’aquestes places que s’oferien per a Catalunya, a nosaltres ens preocupa molt, tenint en 
compte la situació de la justícia catalana. 

Tenint en compte, a més, que no es donen les explicacions pertinents de per què 
es va renunciar, per escrit, a més, a aquestes places, i també tenint notícia per part del 
Grup de Junts pel Sí que no hi hauria cap problema a comparèixer per part del senyor 
Carles Mundó, reiterem aquesta proposta i aquesta sol·licitud de compareixença.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la 
diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé, nosaltres recolzarem aquestes sol·licituds, perquè entenem que tot allò 
que siguin explicacions en aquesta comissió del funcionament de l’Administració de 
justícia, sigui tant respecte a les ofertes d’ocupació pública com a les oposicions, ente-
nem que són necessàries, que són interessants. I, per tant, en aquest sentit, donarem re-
colzament a aquestes iniciatives.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
té la paraula el diputat Joan Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa 

Gràcies, senyor president. Amb les condicions de manca de recursos humans en què 
es troba l’Administració de justícia al nostre país, és evident que la no-cobertura d’unes 
places per part de l’Administració de justícia és un tema important. 

Vam escoltar les explicacions del conseller. Crec que ens agradaria analitzar-les 
amb més detall. I, per tant, és obvi que és oportuna, la seva compareixença, sobretot 
–sobretot– perquè es tracta de saber quina alternativa hi ha perquè el resultat no sigui la 
manca total i absoluta de la cobertura d’aquestes places. 

I, per tant, nosaltres estem a favor que es produeixi aquesta compareixença.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constitu-
ent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres entenem que, un altre cop, és defensar els interessos 
d’uns sindicats determinats per part de dos grups parlamentaris. 

No obstant això, no ens oposarem a la sol·licitud de compareixença. Nosaltres ens 
abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la parau-
la el diputat Jordi Orobitg.
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Jordi Orobitg i Solé

Sí. Moltes gràcies. Bé, ja ho hem manifestat als diferents portaveus: la voluntat d’a-
quest grup és accedir també als desitjos explicitats pel conseller de comparèixer davant 
d’aquesta comissió per donar aquestes explicacions, que, hi insistim, ja van ser avan-
çades precisament, com s’ha dit, en el plenari de resultes..., d’un grup, en aquest cas 
de Ciutadans. Creiem que les explicacions en aquell àmbit van ser prou diàfanes, però 
entenem que no està de més, lògicament, que en un espai en què es gaudeix de més 
temps per poder abordar més arguments i explicitar més els motius..., és lògic accedir a 
la pretensió, i més quan l’han demanat dos grups. I en l’intent de conciliar, o que regni 
un ànim de conciliació en el si d’aquesta comissió i no sempre polaritzem les votacions 
entre dues meitats de la comissió, entenem que és bo que obrim espais de diàleg. I des 
d’aquest punt de vista valorem positivament la voluntat del conseller de comparèixer, 
i per tant que tots arribem a l’acord per unanimitat d’acordar aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Tot i el dit per tots els representants dels grups parlamentaris, passaríem, malgrat 
tot, a la votació.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, hi ha 20 vots a favor, de la totalitat de grups parlamentaris, excepte 1 abs-

tenció, del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Abans de passar al cinquè i darrer punt, explicitar que hi ha hagut abans un error a 

l’hora de prendre el resultat, i hem de dir que el resultat del segon punt ha estat 8 vots  
a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot i del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, i 13 vots en contra, de la resta 
de grups parlamentaris.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris perquè informi sobre les línies d’actuació en matèria de 
política penitenciària

356-00109/11

Ara sí, passaríem al darrer punt de l’ordre del dia: sol·licitud de la compareixença 
del director general de Serveis Penitenciaris perquè informi sobre les línies d’actuació 
en matèria de política penitenciària. Ha estat presentada per la totalitat de grups parla-
mentaris.

Si els sembla bé, no caldria ni tan sols donar la paraula a cap portaveu de cap grup 
parlamentari i podríem passar directament a la votació. Els sembla bé? (Pausa.)

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, s’aprova per unanimitat de la totalitat de grups parlamentaris.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i tres minuts.
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