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Sessió 9 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i tres minuts. Presideix 
Germà Gordó i Aubarell, acompanyat del vicepresident, Ferran Pedret i Santos, i de la se-
cretària en funcions, Carmina Castellví i Vallverdú. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada 
Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Jordi Orobitg i Solé, Maria Dolors Rovirola i Coromí i Jordi- 
Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Carmen de Rivera i Pla, Lorena Roldán 
Suárez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, pel 
G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García 
González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de Justícia, Carles Mundó i Blanch; el secretari 
general del Departament de Justícia, Adrià Comella Carnicé; la secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, Patrícia Gomà Pons, i els representants de la Coordinadora Ca-
talana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura Andrés García Berrio i Sheila Marín García.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. 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. 355-
00027/11). Comissió de Justícia. Sessió informativa.

2. Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i 
Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia per a presentar les conclusions de l’in-
forme L’aïllament penitenciari a Catalunya des d’una mirada de defensa dels drets humans 
(tram. 357-00114/11). Comissió de Justícia. Compareixença.

El president

Abans de començar, hi ha algun grup que vulgui demanar alguna substitució o co-
municar-la? No? (Pausa.) Molt bé.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la iniciativa 
«Fronteres i drets, col·lectius de juristes des de Barcelona pels drets 
de les persones migrants» perquè exposi el contingut i les propostes 
d’aquesta iniciativa

356-00280/11

Doncs, passaríem al primer punt de l’ordre del dia. Però, abans de passar al primer 
punt de l’ordre del dia, donar la benvinguda al conseller de Justícia, al secretari general, 
a la secretària de Relacions amb l’Administració de justícia i a la resta dels membres del 
Departament de Justícia que l’acompanyen.

I començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que vostès saben que ha so-
fert una alteració i serà la sol·licitud de compareixença d’un representant de la iniciativa 
«Fronteres i drets, col·lectius de juristes des de Barcelona pels drets de les persones mi-
grants», presentada per la CUP el passat 14 de juliol de 2016, amb número de registre 
33078, i que demana que sigui votada tant el mateix grup de la CUP - Crida Constituent 
com el Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Podem aprovar aquesta sol·licitud per assentiment? (Pausa.) Molt bé. Gràcies a totes 
i a tots.

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

355-00027/11

I passaríem al següent punt, el segon punt, que és la sessió informativa de la Co-
missió de Justícia amb el conseller de Justícia respecte a la convocatòria d’oposicions a 
l’Administració de justícia de Catalunya el 2016. Té la paraula el conseller de Justícia.
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El conseller de Justícia (Carles Mundó i Blanch)

Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, bon dia. Com-
parec, com saben, a petició del Grup Popular i del Grup de Ciutadans, amb relació a la 
qüestió que plantejaven en la seva petició de compareixença sobre la renúncia del De-
partament de Justícia a la convocatòria d’oposicions al personal de l’Administració de 
justícia per a aquest 2016.

I, com saben, per part del Departament de Justícia, quan hi ha peticions per part del 
Parlament per demanar informació o aclariments, amb molt de gust hi acudim, amb 
molt de gust en donem totes les explicacions. I, bàsicament, el que pretenem és que 
s’entengui la nostra posició, més enllà –perquè en la dinàmica parlamentària estem 
acostumats a això– de convèncer els grups, perquè segurament aquí no aconseguirem 
canviar l’opinió de ningú, però sí que aconseguirem explicar-nos, i el nostre compromís 
és amb la transparència i amb el fet d’entendre el perquè de les decisions que prenem.

El primer que vull fer amb relació a la convocatòria d’oposicions és un aclariment, 
perquè el que no s’hi valdria és jugar amb aquesta ambigüitat, i crec que és bo deixar 
ben establerts els termes del debat només de començar. El fet de renunciar a la convoca-
tòria d’oposicions per a l’any 2016 no vol dir renunciar a llocs de treball. Aquestes opo-
sicions no servien per crear noves places ni nous llocs de treball, sinó que servien, en tot 
cas, perquè personal que és interí pogués adquirir una plaça de funcionari; però això no 
va de crear més o menys ocupació, i crec que aquesta consideració és pertinent. I també 
és evident que les places que acaben ocupades per un funcionari que no era interí..., vol 
dir que aquest interí queda desplaçat i queda fora del seu lloc de treball. Per tant, la con-
vocatòria d’oposicions, més aviat, per a alguns treballadors actuals de l’Administració 
de justícia, pot suposar la pèrdua del lloc de treball.

És necessari, abans d’entrar en la qüestió exacta que es planteja en aquesta compa-
reixença, contextualitzar en quin context, en quin marc es pren aquesta decisió. És evi-
dent que l’Administració de justícia té molts punts, encara, per millorar; punts que tenen 
a veure amb el nombre de personal, amb els mitjans materials, amb les lleis processals 
–que l’any 2015 hi va haver una allau legislativa que ha modificat molts procediments, 
no necessàriament per fer més àgil la tramitació dels assumptes en l’Administració de 
justícia...

És evident, també, que un element que explica per què la justícia no funciona prou 
bé és la falta de jutges a Catalunya i el fet que no es cobreixin amb puntualitat les va-
cants que hi ha, qüestió que fa poques setmanes vaig tenir ocasió de plantejar directa-
ment al president del Consell General del Poder Judicial. I li vaig demanar que es co-
breixin amb puntualitat les vacants dels jutges que hi ha a Catalunya, fet que distorsiona 
d’una manera important el funcionament d’alguns jutjats del nostre país.

També és evident que la formació és un aspecte que cal seguir millorant, i un ele-
ment essencial en el qual avui ens centrarem –almenys, per part meva– és la mobi-
litat del personal de l’Administració de justícia, que afecta tant el personal estricta-
ment de l’Administració de justícia, que depèn del Departament de Justícia, com els 
lletrats de l’Administració de justícia, i, en aquest cas, saben que depenen del Minis-
teri de Justícia, a banda de la mobilitat dels jutges i magistrats.

Per tant, la mobilitat, des del nostre punt de vista, el poc arrelament en el lloc de tre-
ball, és un dels elements importants –no l’únic, perquè, com ja han vist, n’he citat uns 
quants– que explica per què l’Administració de justícia no funciona tan bé com molts..., 
com tots, crec, voldríem. I el problema no és la situació laboral dels treballadors –si són 
interins o són funcionaris–, sinó que és l’excessiva mobilitat que hi ha en els llocs de 
treball de l’Administració de justícia, que funciona d’una manera molt notable..., en el 
funcionament dels jutjats de Catalunya.

Entre els molts objectius que té el Departament de Justícia, doncs, un és estabilitzar 
les plantilles. I la lògica aparent de la majoria de ciutadans segurament fa creure que la 
convocatòria d’oposicions el que fa és fixar els treballadors en el lloc de treball, i s’eli-
mina, d’aquesta manera, aquest element de distorsió que explicàvem, relatiu a la mobi-
litat.

Però si bé la lògica aparent pot dir que les oposicions fixen el personal en el lloc de 
treball, les dades ho desmenteixen. I, de fet, de l’anàlisi de les dades del 2008 al 2015, 
es constaten dos elements que cal valorar. En primer lloc, que quan a Catalunya es con-
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voquen oposicions per cobrir els llocs de personal de l’Administració de justícia, tres de 
cada quatre opositors que se sotmeten a aquest procés d’oposició vénen de fora de Cata-
lunya. És, per tant, Catalunya, una via d’accés a la funció pública, però la realitat és que, 
de les persones que acaben guanyant aquesta plaça d’oposició, al cap de dos anys –que 
és el temps mínim d’estada en el lloc de treball–, dos de cada tres d’aquests nous funcio-
naris retornen al seu lloc geogràfic d’origen, amb la qual cosa la certesa que hi ha quan 
es convoquen oposicions és que dues terceres parts del personal que accedeix a la fun-
ció pública se n’aniran del seu lloc de treball, i, per tant, haurem fet un esforç important 
sense aconseguir l’objectiu principal, que és el d’estabilitzar les plantilles.

Per tant, fer oposicions és tenir la certesa de tenir una mobilitat almenys de dues 
terceres parts de la plantilla a curt termini. Per tant, fer oposicions no aconsegueix esta-
bilitzar les plantilles, al contrari; el personal interí, en canvi, que acostuma a residir en 
llocs propers als jutjats on presta els seus serveis, acostuma a tenir una estabilitat i una 
durabilitat en el lloc de treball molt més prolongades, cosa que afavoreix l’objectiu de 
l’estabilitat.

També, per si algú té la –jo diria– injusta i insensata pretensió de voler fer creure a 
algú..., i de fer-me dir allò que no he dit, ja aclareixo, abans que a algú se li acudeixi, 
que per nosaltres el fet que tres de cada quatre opositors que vénen a Catalunya per ac-
cedir a la funció pública..., són més que benvinguts. El problema no és aquest. A Cata-
lunya hi cap tothom, i, per tant, el problema no és que vinguin de fora a cobrir aquestes 
places. El problema és que, legítimament, quan han assolit l’accés a la funció pública, 
acostumen a retornar al seu lloc geogràfic d’origen, que, en tres de cada quatre casos, 
és de fora de Catalunya, i, per tant, això explica la mobilitat. Per tant, jo els demano 
que, si algú en té la temptació, no em facin dir el que no he dit. Benvingut ho és tot-
hom, a treballar a Catalunya; una altra cosa és que el nostre desig i la nostra obligació, 
com a administració responsable de l’Administració de justícia, és que estabilitzem al 
màxim les plantilles.

Per tant, quan es produeix el fenomen de la mobilitat, el que estem fent és distorsio-
nar el funcionament dels jutjats, i, alhora, el que fem és perdre un gran esforç en forma-
ció que fem a aquest personal, perquè si dos terços dels nous funcionaris..., dediquem la 
màxima energia a formar-los, que coneguin les dinàmiques de treball del jutjat..., al cap 
de dos anys perdem aquest esforç i perdem aquesta inversió en formació. És un esforç 
malaguanyat, que hauríem de ser capaços de focalitzar en aquelles persones que sí que 
tinguin vocació de permanència en un lloc de treball en els jutjats de Catalunya.

He parlat d’estabilitzar com a primer objectiu, i un altre objectiu que tenim en l’àm-
bit del personal és el de reordenar els recursos i els efectius que tenim en els jutjats. Ens 
cal organitzar els recursos humans de manera més eficient situant-los on més falta fan i 
optimitzar els esforços. I aquesta feina l’estem fent, perquè és evident que, en un sistema 
judicial en què els jutjats s’organitzen per plantilles en lloc de fer-ho per una relació de 
llocs de treball, no sempre les necessitats i els efectius concorden a la perfecció. I, per 
tant, també hem de fer un esforç per reordenar i reorganitzar els efectius que tenim en 
els jutjats per assegurar que tots els òrgans judicials disposen del personal necessari i 
que no hi ha excés de dotació o que no es correspon amb les càrregues de treball que 
han d’assumir, i, per tant, que puguem optimitzar al màxim els efectius que tenim.

Des del departament estem d’acord –i crec que això pot generar unanimitats– que 
seria bo reduir el nombre d’interins, sense apartar-nos, això sí, de l’objectiu d’estabilit-
zar les plantilles. I per això, amb aquesta intenció de reduir el nombre d’interins, hem 
demanat que es puguin proveir les places d’accés a la funció pública per la via del con-
curs oposició, com passa, per exemple, en els processos de promoció interna.

El fet de proveir les places d’accés a la funció pública per la via del concurs oposi-
ció el que ens ha de permetre és disposar de personal amb més experiència, i, per tant, 
més experiència també ens assegura més productivitat, ens permetria valorar l’antigui-
tat i ens permetria també, com dèiem –i al final és l’objectiu–, estabilitzar la plantilla, 
estabilitzar les plantilles, estabilitzar el personal en el seu lloc de treball d’una manera 
permanent, i ens permetria treure el màxim rendiment de l’esforç i de la inversió en for-
mació que s’hagi fet a aquest personal. I així ho hem demanat al Ministeri de Justícia: 
per tant, que es pugui accedir a la funció pública per la via del concurs oposició, i donar 
l’oportunitat a aquelles persones que, en la condició d’interins, ja fa anys –alguns, dè-
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cades– que estan a l’Administració de justícia i hi presten els seus serveis, perquè això 
ens permetria, de veritat, poder assegurar una continuïtat més constant en els llocs de 
treball del personal de l’Administració de justícia.

Com també hem reclamat a l’Estat que compleixi el que diu l’article 103.2 de l’Esta-
tut, que diu que «correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva i de 
gestió en matèria de personal no judicial al servei de l’Administració de justícia» –fet 
que ens hauria de permetre, d’acord amb l’Estatut, poder complir amb tot el procés, in-
cloent-hi la convocatòria d’oposicions i l’organització dels llocs de treball–, petició que 
no ha estat atesa i que no hi ha voluntat d’atendre, perquè, pel que sembla, les obliga-
cions de l’Estatut, doncs..., aquestes són optatives, no són d’obligat compliment per part 
de l’Estat.

Finalment, fer-los notar que, en aquest context de mesures que plantegem i en què 
tenim per vocació, com deia, centrant-nos en l’objecte de la compareixença, estabilitzar 
el personal de l’Administració de justícia en el seu lloc de treball, també està en tràmit 
–que aviat serà remès al Consell General del Poder Judicial perquè n’informi– la nova 
borsa de personal interí, per fomentar sobretot l’especialització i per aportar als jutjats 
el personal més competent possible i més format possible en cadascun dels àmbits en 
els quals hauria de prestar servei. I és per aquest motiu que la nova borsa de personal 
interí ha establert cinc àmbits d’especialització, i els candidats a accedir a un lloc de tre-
ball de l’Administració de justícia hauran de decidir amb antelació en quin àmbit volen 
prestar el seu servei.

Aquests cinc àmbits d’especialització són el civil, el penal, el social, el contenciós 
administratiu i la fiscalia. Actualment la borsa d’interins no preveu cap àmbit d’especia-
lització, i, per tant, qualsevol persona pot prestar servei a qualsevol ordre jurisdiccional, 
amb independència de si està més o menys format. Per tant, la borsa d’interins establirà, 
com deia, cinc àmbits d’especialització.

Alhora, aquests cinc àmbits d’especialització permetran que el Centre d’Estudis Ju-
rídics i Formació Especialitzada pugui oferir una formació específica per a cadascun 
d’aquests àmbits perquè coneguin perfectament la matèria processal en què hagin de 
treballar i les qüestions que siguin pròpies d’aquell àmbit. I alhora incorpora, aquesta 
nova borsa d’interins, algunes novetats que ens sembla que ajudaran a buscar les mi-
llors persones per ocupar els llocs de treball, que serien: primer de tot, reconèixer com 
a mèrit a aquelles persones que han intentat superar una oposició, que acrediten haver 
intentat superar una oposició i que finalment no l’han superat..., que aquest intent, que 
aquesta formació que se suposa a aquelles persones que s’han format per a una oposició 
que no han superat pugui ser valorada com un mèrit. Per tant, que això els pugui faci-
litar l’accés a un lloc de treball com a personal de l’Administració de justícia en una si-
tuació d’interí.

I també una experiència jo crec feliç, iniciada ja fa alguns anys amb el Departament 
d’Ensenyament, relativa al cicle formatiu de grau mitjà d’administració en l’àmbit jurí-
dic. Aquest és un cicle formatiu que s’està impartint en set instituts a Catalunya, que ha 
donat ja com a resultat la titulació de prop de quatre-cents alumnes, i és un cicle forma-
tiu en què els alumnes, que a més a més estudien una cosa que voluntàriament escullen, 
perquè entenen que aquesta pot ser una bona sortida professional, en què es fa una for-
mació de dues mil hores... Avui la borsa d’interins vigent no permet o no els acredita 
aquesta circumstància, aquesta formació tan intensa i tan específica i tan idònia per al 
lloc de treball que haurien d’ocupar; la borsa d’interins no els reconeix cap mèrit. I ente-
nem que la nova borsa d’interins el que ha de fer és reconèixer els mèrits dels que tenen 
aquesta titulació, aquest cicle formatiu de grau mitjà d’administració en l’àmbit de l’Ad-
ministració de justícia, i, per tant, han de tenir prioritat per sobre d’aquells que no acre-
ditin formació com aquesta a l’hora de poder accedir al lloc de treball.

I justament aquesta setmana renovarem el conveni amb el Departament d’Ensenya-
ment i ampliarem aquests set instituts amb més instituts, perquè entenem que aquesta 
és una via molt professionalitzadora de persones motivades per treballar justament en 
aquest lloc de treball. Tot això ens aportarà gent preparada, gent formada i amb voca-
ció de permanència als jutjats, que és allò que, en definitiva, en la nostra opinió, més 
necessitem.
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I això que avui els explico en seu parlamentària, a petició dels grups parlamentaris, 
saben que també ho hem compartit els mesos anteriors amb els sindicats, que coneixen 
perfectament aquesta proposta de borsa d’interins, aquest model d’especialització, que 
entenen i que creuen que pot ser una bona solució per millorar la productivitat en els 
jutjats de Catalunya. És una qüestió que hem compartit –i que han entès que era neces-
sària i que era una bona via– amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia. 
Igualment, ho hem fet amb les quatre –i ho he fet jo personalment– associacions profes-
sionals de la judicatura: amb l’Associació Professional de la Magistratura, amb Jutges 
per a la Democràcia, amb l’Associació Francisco de Vitoria i amb el Foro Judicial. Ho 
hem fet també en el marc de la comissió mixta que tenim amb la fiscalia, i ho hem fet 
amb dues de les tres –perquè la tercera tinc previst veure-la aquesta setmana–..., amb 
les tres associacions de lletrats de l’Administració de justícia, que entenen que aquesta 
és una bona solució, que l’enfocament és correcte i que generarà beneficis en el funcio-
nament dels jutjats.

Acabo ja. Saben que l’equip que actualment dirigeix el Departament de Justícia 
porta sis mesos de feina. En aquests sis mesos, hem parlat amb tothom. A part de les 
trobades per a aquestes qüestions i d’altres a les quals m’he referit –amb els sindicats, 
amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, amb les associacions profes-
sionals, amb el Ministeri Fiscal, amb els lletrats de l’Administració de justícia–, també 
he tingut oportunitat, en aquests sis mesos, de veure pràcticament una vintena de par-
tits judicials: he visitat els jutjats –no els citaré tots– de Barcelona, de l’Hospitalet, de 
Sabadell, de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Terrassa, de Granollers, de Badalona, 
del Prat, de Sant Feliu, de Martorell, de Figueres, de Vic, de Manresa, de Mataró, de 
Balaguer, etcètera.

I, en aquestes trobades, que no són una visita protocol·lària, sinó que són una visita 
de treball per entendre el funcionament d’aquell jutjat i per entendre també quines mi-
llores que es viuen en aquell jutjat, però que són de sistema, es poden incorporar i es 
poden atendre..., i la unanimitat –perquè són les constants que trobem en qualsevol dels 
jutjats– dels jutges degans i dels magistrats amb qui he tingut l’oportunitat de compartir 
aquestes visites..., bàsicament assenyalen dos elements essencials, que són l’estabilitat i 
més formació. I és, per tant, en aquesta direcció que nosaltres anirem prenent mesures 
com les que hem exposat per assegurar justament això, que tenim en l’Administració de 
justícia més estabilitat del personal i que els formem d’una millor manera per assegurar 
que poden realitzar la seva tasca en òptimes condicions, i, per tant, millorar el funcio-
nament global de l’Administració de justícia.

I, en aquest context, és evident que, si ens referim a l’objecte estricte que motiva la 
compareixença, amb relació a la convocatòria d’oposicions teníem dues opcions: una, 
la més còmoda, que era no fer res, que era convocar les oposicions, i fins i tot, amb 
mala fe, doncs, intentar fer creure a l’opinió pública que havíem creat 503 llocs de tre-
ball, com, amb mala fe, des d’alguns mitjans o des d’alguns grups s’ha volgut fer en-
tendre que s’ha renunciat a crear 503 llocs de treball –per tant, seria una mala fe com-
partida.

Per tant, podríem haver optat per no fer res, o podríem haver optat per actuar, per 
prendre decisions, per analitzar la realitat, per entendre’n les causes i per actuar. I és 
evident –ho he dit moltíssimes vegades i ho torno a dir aquí–: nosaltres no ens resignem 
a acceptar com un fet normal que la justícia sigui lenta; la justícia és lenta, però no ho 
ha de ser. Els ciutadans ens reclamen que no ho sigui, i és evident que hem de prendre 
un conjunt de mesures que ens ajudin a trencar aquest fet que la gent accepta com a nor-
mal, que accepta com a natural, que se’n lamenta, però que pensa –i fins i tot molta gent 
n’està convençuda– que això no té solució.

Nosaltres pensem que té solució, i per això no deixarem de prendre mesures vincu-
lades a l’estabilitat del personal, vinculades a avançar en el procés de digitalització, i 
per això en aquests sis mesos hem fet algunes millores i algunes rectificacions que ens 
han de permetre afrontar amb bases sòlides aquesta qüestió. Continuarem avançant en 
la nova oficina judicial per reorganitzar les formes de treball i per fer més eficaç i més 
eficient el treball en els jutjats. Continuarem treballant per millorar els equipaments. 
I tant de bo..., si la majoria de la cambra ho hagués volgut i hagués aprovat el pressupost 
per al 2016, hauríem tingut en el Departament de Justícia un increment proper a l’11 per 
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cent, que segur –segur– ens hauria ajudat a poder portar a terme aquestes millores amb 
molta més rapidesa i amb molta més diligència.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris, que, per 
fixar posició o formular preguntes, tindran, cadascun d’ells, deu minuts. Té la paraula, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidente. Conseller, bueno, nosotros agradecemos su comparecencia; la 
pedimos cuando se produjo este hecho inusitado de renunciar a 503 plazas de funciona-
rios, de gente que se habría preparado y además habría demostrado sus méritos, conoci-
miento y capacidad en un examen, en unas oposiciones.

Usted dice que el no haber pedido estas plazas no quiere decir ni renunciar..., y no 
quiere decir que no se cree más ocupación, pero no podrá usted decir, al no haberlas 
convocado, que no se acabe con la precarización de muchas personas que trabajan en la 
Administración de justicia de Cataluña. Si usted..., porque, vamos a ver, para empezar, 
el conocimiento lo tienen, la experiencia la tienen, y lo único que habrían hecho es con-
solidar un empleo, a lo que todo el mundo..., vamos a ver, trabajadores normales, o sea, 
trabajadores que trabajan en la empresa privada y funcionarios..., es una aspiración de 
todo el mundo, tener una estabilidad y dejar la precarización de lo que es un interinaje 
en la Administración.

Usted dice que se ha adoptado en un contexto en que faltan jueces; que hay modifi-
caciones en los procedimientos, que a lo mejor no son los más indicados para facilitar 
los procesos –en esto podemos, desde luego, coincidir con usted–, y que hay mucha mo-
vilidad del personal de justicia, tanto del personal funcionario –que a los dos años aca-
ba...– como de letrados de la Administración de justicia. Bueno, pero todo esto no justi-
fica en ningún caso que, haciendo falta como hacen –porque tenemos, verdaderamente, 
por lo que usted ha dicho, y es lo lógico, cubiertas esas 503 plazas, porque las están cu-
briendo–, haya otras personas que, siguiendo y queriendo hacer una carrera profesional 
dentro de la Administración, no lo puedan hacer.

Por tanto, es completamente contradictorio el pretender decir que no se convocan 
oposiciones porque resulta que cuando llega aquí la gente –que luego veremos por qué 
se van–..., es tan contradictorio el decir que no se convocan estas oposiciones para esta-
bilizar plantilla como..., o sea, cómo se lo diría..., no estabiliza ninguna plantilla; lo úni-
co que hace es que se acabe la precarización de estas personas que están en interinidad.

Sigue usted diciendo, como excusa, que la formación que se da se pierde porque este 
personal se va. Y, en fin, es que la formación, en cualquier caso, sean interinos o sean per-
sonas fijas, se ha de dar. ¿O es que a los interinos no se les está dando formación? Desde 
luego, los funcionarios y los sindicatos sí están exigiendo más formación.

Entonces, conseller, a nosotros nos parece que esta medida perjudica tanto a inte-
rinos como a personas que no son interinos, y perjudica a su derecho a tener un em-
pleo estable y a la promoción en su carrera profesional. Usted dice: «Bueno, es que es 
mejor hacer un concurso oposición donde se tengan unos méritos», que yo he tomado 
nota de ellos, donde..., porque esta gente, que es interina, vive aquí, y entonces presu-
miblemente se quedara aquí. ¿No, señora Gomà? (Veus de fons.) Ah, como dice «no», y 
estoy hablando con el conseller... Pero, realmente, yo creo que no hubiera estado reñi-
da, la convocatoria de estas plazas, no renunciar a estas 503 plazas... Hacer un estudio 
verdaderamente habría sido muy oportuno, de las necesidades reales, porque hace mu-
chísimo que en Cataluña no se hace un estudio de las verdaderas necesidades y de lo 
que está pasando en los juzgados, que hay una sobrecarga de trabajo para funcionarios 
e interinos, para todos, para jueces también, y quizás lo que habría que hacer es este es-
tudio de la carga de trabajo. Y a lo mejor después, además de consolidar este empleo, 
convertirlo en estable –aunque a lo mejor no hubieran sido las mismas personas–, preci-
samente para estos interinos y con estos méritos –que me parece muy bien que ustedes 
consideren un mérito el haber estado prestando servicios como interino en esta vía de 
concurso oposición–..., pues, bueno, ver si hace falta más, y realmente sentarse y nego-
ciar con el ministerio.
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Yo le quería decir: ¿qué le ha dicho, el ministerio? Usted ha dicho que han pedido al 
Ministerio de Justicia que van a... Yo no sé cómo lo habrán pedido o en qué ha consisti-
do la petición, pero ¿qué le ha contestado, el Ministerio de Justicia, si le ha contestado? 
¿Y cuántas plazas va a sacar usted a concurso en base a este concurso oposición que 
quiere hacer? Nosotros creemos que este concurso oposición es sencillamente porque 
han tenido ustedes una bolsa de personas que hasta ahora..., pues, bueno, han tenido el 
personal interino..., lo que tiene es que, como precisamente su empleo es precario, es 
mucho más fácil, de alguna manera, de dirigir –de alguna manera, tampoco quiero en-
trar más ahí.

Pero, bueno, queremos saber también si usted considera incompatible el que haya 
funcionarios que hayan aprobado una oposición y presten sus servicios después de ha-
ber probado su mérito y su capacidad en una oposición del Estado con..., y, además, por-
que no sobra personal en la Administración de justicia –a lo mejor se ha de reorganizar, 
las reorganizaciones siempre están bien, y un estudio de necesidades es necesario–..., 
pero si usted lo ve incompatible con la oferta de empleo público que había. Y creemos 
que se ha perdido una oportunidad de oro de consolidar un trabajo.

Nada más. Y muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, i pel Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, per la compareixença, i a les persones 
també del seu equip, per estar avui aquí. Intentaré no posar en boca seva allò que no ha 
dit, però sí que..., el que m’ha semblat la seva primera intervenció, la primera part de la 
seva intervenció, és que intentava justificar, diguem-ne, les bondats de la interinitat en 
els llocs de treball respecte al fet que aquests llocs, doncs, siguin permanents i es doni 
una estabilitat a les persones que actualment els estan ocupant.

Segur que convindríem, vostè i jo, que necessitem una gran pacte per la justícia, no 
només per a Catalunya, sinó a la resta de l’Estat; un gran pacte perquè la justícia funcio-
ni d’una manera més eficaç, més eficient, s’escurcin els terminis en els processos, i, per 
tant, al cap i a la fi, qui rep el servei, que és la ciutadania, doncs, rebi un millor servei. 
Però el que no podem fer és, en ares, diguéssim, d’aquest nou model que entenem que 
s’ha de construir, donar la culpa, com sempre, a allò que es fa malament des del minis-
teri i no tenir o no assumir cap mena de responsabilitat.

Jo no he tingut l’oportunitat encara de visitar tants col·legis d’advocats i partits judi-
cials com vostè ha dit, no? –ja ho farem, si podem–, però sí que n’he fet uns quants, n’he 
visitat uns quants. I precisament en un dels col·legis d’advocats que vaig visitar, des del 
deganat em deien que jutges o jutgesses que eren, diguem-ne, persones molt vàlides en 
la seva tasca es veien aclaparats o aclaparades per la quantitat, pel volum de feina acu-
mulada, i que en moltes ocasions marxaven, però no se’n tornaven a llocs d’origen fora 
de Catalunya, en altres zones de l’Estat, sinó que se n’anaven al partit judicial del costat, 
perquè no tenien tant de volum de feina, perquè estaven millor organitzats, etcètera. I en 
això sí que hi podem fer molt, nosaltres.

És a dir, en aquesta mobilitat –abans ho deia, vostè– provocada pel retorn a llocs ge-
ogràfics d’on procedeixen jutges, fiscals, etcètera, sí que podem fer-hi alguna cosa, en 
alguns casos, i és organitzar millor els nostres jutjats. I això ho podem fer implantant 
definitivament l’oficina judicial –fent-ho d’una manera definitiva–, implantant definiti-
vament les aplicacions informàtiques que ens assegurin una millor gestió de l’Adminis-
tració de justícia. Per tant, no pot ser, aquest, un argument per renunciar a les places de 
torn lliure que oferia l’Estat.

També ha comentat que el seu sistema, de concurs oposició, l’havia parlat amb dife-
rents col·lectius, amb representants dels treballadors. El que ens arriba a nosaltres dels 
representants dels treballadors és, diguem-ne, una situació o un cert desconcert i un cert 
descontentament respecte d’aquesta renúncia, perquè evidentment la precarització dels 
llocs de treball..., tenim un 30 per cent de precarització, d’interinitat en les plantilles, 
que suposa uns 2.800 llocs de treball. Per tant, aquesta interinitat és un problema, no és 
pas una virtut, eh?; no és pas un avantatge, a l’hora de donar un servei. També alguns 
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sindicats ens comentaven, doncs, que el fet que es demanés una especialització, cosa 
que no passa en altres àmbits, era un perjudici per a les persones que volien accedir a 
aquests llocs de treball.

Ens ha parlat d’aquest sistema de concurs oposició, però no ens ha dit quan convo-
caria aquestes places, si serien aquestes 503 a què es van renunciar en el seu moment 
–almenys jo no ho sabut veure. I, bàsicament, el que li voldríem comentar, almenys en 
aquesta primera intervenció, seria això, eh?, quan les preveu convocar i el nombre de 
places que vol convocar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, té la paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bon dia, conseller. Primer de tot, agrair la compareixença en ple mes d’estiu, quasi. 
Jo crec que hem de mirar el tema d’una forma holística, i és una paraula que hem de de-
finir molt bé, si volem solucionar el tema de l’Administració judicial. No tot és veritat, 
en parts; s’apropa més, la veritat, en context. I és que, si les places de funcionaris que es 
creen tenen una mobilitat molt forta cap a l’exterior, és probable que la dada sistèmica 
del desgavell que hi ha ara mateix a la justícia a Catalunya hi tingui alguna cosa a veure.

És a dir, ho repeteixo, no només és un tema de mobilitat geogràfica perquè la gent 
torna a la seva terra, sinó que també hi ha una part –i, per tant, això n’és una part, segu-
rament–..., que si milloréssim o si aconseguíssim frenar el desgavell que hi ha a l’Admi-
nistració de justícia veuríem com potser aquestes places de funcionaris no tenen tanta 
mobilitat, que efectivament la mobilitat aquesta genera un problema greu a l’estabilitza-
ció de les plantilles i un problema greu també a l’hora de poder arreglar el desgavell que 
hi ha a la mateixa Administració judicial.

I és que –i comparteixo el que deia la companya del Partit Socialista– no podem fer 
de la interinitat una virtut, per molt que tinguem un problema de mobilitat en el tema 
funcionarial. És positiu, està bé que es vulguin buscar solucions –com el tema de la bor-
sa de treball en el tema de la interinitat–, però la interinitat no és un objectiu en si, sinó 
que és només una eina que utilitzem per accedir, després, a les places de funcionaris.

I, quan parlem de visió holística, també parlem de capacitat de comunicació; la co-
municació és una part molt important d’això. Jo crec que renunciar a cinc-centes places 
sense haver donat una solució a ics temps ha generat un malestar obvi, jo crec, a la ma-
joria de la comunitat.

Llavors –i amb això concloc–, li repeteixo la pregunta que ha fet la companya del Par-
tit Socialista; o sigui, donem una solució, comuniquem una solució als representants dels 
treballadors, comuniquem una solució a la comunitat de l’Administració de justícia, i, si 
estem parlant d’un sistema de concurs d’oposició, definim-lo, fiquem-li data i fiquem-li 
nombre, i segurament aquest problema quedarà en un altre context. Per tant, la pregunta 
és: quan pensa tenir aquest sistema de concurs oposició i quina data es posa per arreglar 
el desgavell que hi ha ara mateix a la justícia i per intentar, definitivament, el sistema de 
l’oficina judicial.

El president

Gràcies, senyor diputat. A continuació, pel Grup Parlamentari Popular de Catalu-
nya, té la paraula la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé; gràcies, conseller. Miri, vostè ho ha encertat. Ens ha dit, al 
començament de la compareixença: «No crec que els convenci», i és veritat, no ens con-
venç. I no ens convenç i no ens fa canviar d’opinió entre altres coses perquè va ser vostè 
fins i tot qui va canviar d’opinió quan es va equivocar en rebutjar aquestes places. Va dir 
en un inici que no les volia i després s’ho va repensar, i quan va intentar rectificar el mi-
nisteri ja les havia repartit, amb la qual cosa és normal, que no ens convenci, perquè és 
que ni vostè –i ho dic sincerament– n’està convençut. I per això ens posa com a model 
exemplar d’increment de les plantilles de justícia la interinitat, quan no ho és.
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I això no té res a veure amb el fet que els interins no tinguin capacitats professionals 
per desenvolupar les seves tasques. La interinitat, al final, és un recurs que serveix, de 
manera temporal, per cobrir necessitats extraordinàries: baixes, trasllats, mancança o 
més volum de feina de determinats jutjats... És per a això, per al que serveix la interini-
tat. Les places fixes, amb llocs de treball que es necessita cobrir, el que donen és estabi-
litat i qualitat, també, al servei de la justícia, que també és un servei públic, que això jo 
crec que és una de les poques coses en què coincidim, vostè i jo.

Miri, ens ha dit vostè que durant molts anys han tingut dificultats perquè no podien 
convocar oposicions. I és així, o sigui, l’Estatut d’autonomia dóna una sèrie de funcions, 
però no són funcions exclusives, és a dir, la competència per convocar oposicions –Llei 
orgànica del poder judicial– és de l’Estat. L’Estat ha estat molts anys que no en po-
dia convocar. Ara, per fi –per fi–, es convoquen pràcticament..., bé, «pràcticament» no, 
2.189 places. Un quart –un quart– corresponen a Catalunya. I vostè diu que no, que les 
rebutja; que les rebutja perquè això que la gent arribi aquí, estigui en una plaça i després 
marxi, al cap de dos anys, no el convenç, deixant de banda el que són les necessitats 
dels jutjats catalans. Necessitats greus, d’altra banda, perquè, al final, si de set mil in-
terins que hi ha a tot Espanya, aquí en tenim pràcticament tres mil, això és un indicatiu 
que tenim un problema: tenim un servei i una qualitat, a la justícia, que estan basats en 
la provisionalitat, que és per al que serveix un interí.

Dit això, vostè ens diu: «Això no és rebutjar llocs de feina.» Això no és veritat. Vos-
tè ha rebutjat 503 places, 503 places per a jutges. Tot i això, el ministeri –el ministeri– li 
ha donat facilitats i li ha permès, després de l’error..., error que només ha comès vos-
tè: cap altra comunitat autònoma –cap altra comunitat autònoma– ha rebutjat aquestes 
places; només vostè, senyor conseller de Justícia. I dic «vostè» per una cosa ben clara: 
aquestes places es van anunciar l’any passat, el 2015, quan hi havia un altre govern, en-
capçalat per l’Artur Mas –casualment, Convergència Democràtica, que és el partit més 
nombrós, el partit que recolza el Govern–..., es van acceptar; de fet, es va negociar fins 
i tot que s’ampliessin, aquestes places. Es celebren eleccions, canvia el Govern, i vostè 
decideix que allò que van fer els seus antecessors no era correcte i que rebutja aquestes 
places. És un error. I ens pot vendre vostè el que vulgui, dels interins; és un error.

És veritat que hi ha mobilitat, que tres de cada quatre opositors són de fora, que dos 
terços dels funcionaris demanen el trasllat al cap de, pràcticament, dos anys de pren-
dre possessió de la seva plaça. I jo li pregunto, perquè vostè és conseller de Justícia i té 
alguna responsabilitat en determinades coses, no en tot, eh?, però en determinades, sí: 
no deu ser perquè a justícia encara es deuen pagues extres als funcionaris, cosa que no 
passa a altres comunitats autònomes, per exemple? No deu ser que vostès inicialment 
volien demanar el català com una prioritat i no com un mèrit a gent que oposita i que 
ve de fora? I que, òbviament, deurà estar molt interessada a aprendre, però ha de ser un 
mèrit, no una prioritat.

Vostès, des del departament –i això jo crec que és important–, què han fet per incen-
tivar –en això estem d’acord, no hi han molts catalans opositors– que, a les universitats i 
als col·legis professionals, aquells que acaben d’obtindre la llicenciatura vegin la sortida 
professional de la judicatura, o fins i tot d’altres cossos dels òrgans judicials, com una 
sortida professional? Quines campanyes han endegat, vostès, en aquest sentit?

Miri, al final, vostès van reconèixer, només quinze dies després de rebutjar erròni-
ament aquestes places, que no ho haurien d’haver fet. I després de comparèixer vostè 
tants mesos després –ja sé que no és responsabilitat seva, però és la realitat, que ens tro-
bem a punt de les vacances, com deia el company de Catalunya Sí que es Pot–, el mínim 
que podria fer és dir: «Em vaig equivocar, i dono els calendaris de quines són les nego-
ciacions que tinc amb el ministeri respecte d’aquesta oposició mixta que s’està negoci-
ant.» Perquè a dia d’avui no hi ha calendari –no hi ha calendari.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, i pel Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. No vull utilitzar la paraula.
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El president

Gràcies, senyora diputada. A continuació, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té 
la paraula el diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, senyor conseller, en primer lloc, agrair-li la 
seva compareixença. Certament, la data en què s’ha produït no la tria vostè, i, per tant, 
aquestes referències a l’endarreriment amb què compareix, entenc que estan fora de 
lloc, no? Bé, jo evidentment discreparé de la línia de la resta dels portaveus, i no ho faré 
perquè sigui el portaveu del grup parlamentari que dóna suport al Govern, sinó perquè 
certament jo tinc una visió diferent tant d’allò que vostè ens ha explicat com de les con-
clusions que en treuen els meus companys.

S’esmenten errades, s’esmenta..., o es fa una visió molt parcial de tot allò que hauria 
de ser la incumbència del que és el conseller de Justícia. Crec que el que estem és da-
vant d’un exercici de reflexió sobre allò que és més necessari per al nostre sistema judi-
cial, i també respecte a les necessitats de tots aquells que estan interpel·lats a interactuar 
en un àmbit d’una transcendència com aquesta per als nostres ciutadans, i és un dels dè-
ficits que veiem, comissió rere comissió, en aquestes sessions.

Aquesta Comissió de Justícia sembla una mesa sindical: únicament i exclusivament 
parlem de problemàtiques que tenen a veure amb els funcionaris, amb el personal ads-
crit al departament. I evidentment que té una importància suprema, en tant que és l’en-
llaç o la cara més directa amb els ciutadans, però hi ha moltes més persones i col·lectius 
que estan cridats a formar part d’aquest sistema integral, com poden ser, en aquest cas, 
els usuaris o tots els professionals que, evidentment, desenvolupen la seva tasca com a 
professionals autònoms i vinculats, en aquest cas, amb l’Administració de justícia. I jo 
crec que la visió del departament i, en especial, del conseller ha de ser àmplia i ha de 
respondre a les necessitats de tots aquests elements de la fórmula.

Des d’aquest punt de vista, és evident que circumstàncies tals com les de mobili-
tat del personal que està afecte al servei són determinants i importantíssimes, en tant 
que no només no fidelitzen el personal, no només obren en detriment de la qualitat del 
servei. Tal com vostè ha dit, l’important no és d’on procedeix la gent que ve a prestar 
la seva tasca en els nostres jutjats, en els nostres departaments; l’important és tota la 
formació que hi hem abocat i que tota aquesta corretja de transmissió, de coneixement 
i de recursos acabi redundant en benefici, hi insisteixo, dels ciutadans, que, en defi-
nitiva, és pels que articulem tot un sistema d’administració que els ha de donar unes 
garanties de prestació de servei i de qualitat en aquest servei.

És evident que un sistema precaritzat com aquell al que sembla que se’ns vol abo-
car no té res a veure amb aquell que vostè ens ha explicitat. El que volem és arribar a 
l’excel·lència. Ho volem fer tant mitjançant la formació –amb aquells instruments que 
vostè ens ha dit– com donant unes adequades condicions de prestació de servei a aque-
lles persones que concorren a una convocatòria per formar part de l’Administració i 
desenvolupar la seva tasca.

Vostè ha fet molta incidència en el fet que el problema no és d’on vingui el personal; 
el problema és que acabi marxant. I jo vull obrir un nou debat, també molt important 
–si més no, per nosaltres–, com és el de l’ús de la llengua a l’Administració de justícia. 
És evident que és un condicionant important perquè els ciutadans de Catalunya puguin 
desenvolupar-se en la seva llengua habitual davant els jutjats que aquelles persones 
amb les quals interlocuten, aquelles amb les quals tenen relació, puguin atendre-les 
en la seva llengua. I és evident que aquest sistema que tenim a dia d’avui, en tant que 
propicia..., i discrepo, en aquest cas, que per raons que no es paguen pagues extra, per 
raons de l’idioma...; la gent, quan concorre a una plaça i té l’oportunitat de tornar al seu 
lloc de treball, ho fa per qüestions familiars, per qüestions d’arrelament, i ho fa tam-
bé –i ho hem de dir clarament– perquè viure a Catalunya és molt més car que viure en 
uns altres indrets de l’Estat. I, per tant, hi ha un condicionant econòmic que fa que, a 
igual remuneració, sigui més desitjable viure en una altra comunitat o desenvolupar-se 
professionalment en una altra comunitat que fer-ho, en aquest cas, al nostre país, a Ca-
talunya, no?

Des d’aquest punt de vista, nosaltres, lògicament, entenem les explicacions que ens 
han estat fetes, entenem que el sistema òptim és el que s’ha exposat per part del con-
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seller –el del concurs oposició–, i entenem que, més enllà de tot allò que se’ns planteja 
–de com serà, de quan es farà, d’aquestes pretensions que han anat legítimament ex-
pressant els portaveus de la resta de grups parlamentaris–, hi ha una clau de la fórmula 
que és fonamental, que és tenir els recursos econòmics..., per a què?, per fer realitat to-
tes aquestes demandes.

I tots aquests recursos econòmics, lògicament, passen per l’aprovació d’uns pressu-
postos, que, com vostè ha dit, ens dotin dels recursos necessaris per atendre totes aques-
tes necessitats del departament, que entenc que estan ben descrites, que estan ben deter-
minades. I, en definitiva, el que necessitem és comptar, hi insisteixo, amb els recursos 
econòmics i amb la capacitat..., en aquest cas, amb la competència per fer-ho, i és evi-
dent que estem en el camí d’assolir-ho.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per donar resposta als diferents plantejaments dels 
diferents grups parlamentaris, té la paraula el conseller de Justícia.

El conseller de Justícia

Moltes gràcies, president. Miri, per situar els termes del debat en paràmetres rigo-
rosos i de seriositat, i no en frases que segurament poden ser molt boniques però que 
no són certes, quedin-se amb una idea i no s’apartin molt de l’evidència. Cada any, se-
nyora García, s’han convocat oposicions, eh? Parlava de les dificultats que té l’Estat; 
en aquest àmbit, cada any l’Estat ha convocat oposicions –de fet, ara estem resolent les 
oposicions del 2015, que es van convocar també a Catalunya. Cada any s’han convo-
cat oposicions, i, en canvi, el nombre d’interins no ha deixat de créixer: cada any tenim 
més interins que l’anterior. Per tant, quedin-se amb la idea: convocar oposicions no ser-
veix per estabilitzar les plantilles. Tot i convocar oposicions cada any, el nombre d’in-
terins no ha deixat de créixer. Per tant, és evident que les oposicions no són la solució 
per estabilitzar les plantilles.

A partir d’aquí, podem fer els comentaris que vulguem, però això és una dada, no és 
ni una opinió, ni és una impressió, ni és una intuïció. I el que nosaltres plantegem és una 
voluntat de solucionar els problemes, no de fer grans retòriques perquè puguem com-
plaure els uns o els altres. El nostre objectiu, la nostra pretensió, és estabilitzar les plan-
tilles en els jutjats. I és evident que les oposicions, malgrat que la lògica –ja els ho deia 
en la primera intervenció– ens pugui portar a creure que l’oposició fixa el treballador en 
el seu lloc de treball –aquesta és la lògica que a priori tots diríem, jo també, que serveix 
per fixar el treballador en el lloc de treball–, la realitat ho desmenteix, perquè en l’àmbit 
de l’Administració de justícia, quan es convoquen oposicions a Catalunya, això és una 
via d’accés a la funció pública per a molts treballadors, però això no fa que aquests tre-
balladors es quedin a treballar a Catalunya.

I, per tant, convocar oposicions, i se n’han convocat, hi insisteixo, cada any –ara es-
tem resolent les del 2015–, no ha servit per reduir el percentatge d’interins. I ho torno a 
dir perquè, si basem les conclusions que alguns han extret a partir de premisses que no 
són certes, llavors tenim un debat, diríem, poc rigorós.

I ara em centraré en allò que hagi estat capaç d’entendre en les intervencions que els 
grups han formulat, i intentaré donar resposta concreta a les demandes concretes.

Senyora De Rivera, no intenti confondre. Si es convoquen oposicions, vol dir que 
persones que estan treballant a l’Administració de justícia com a interins, si no guanyen 
aquesta oposició, deixen de treballar a l’Administració de justícia. Per tant, la certesa és 
que, quan no es convoquen oposicions, el que per als interins s’assegura és la continuï-
tat en el seu lloc de treball. Per tant, per afirmacions que vostè ha fet, li haig de precisar 
això.

I aquí no estem parlant..., perquè no són unes oposicions per incrementar la plantilla 
del personal de l’Administració de justícia; són unes oposicions per, en tot cas, convertir 
personal interí en personal..., o places que ocupen interins en places que pugui ocupar un 
funcionari. Però aquí ni fem créixer ni fem disminuir la plantilla del personal de l’Admi-
nistració de justícia. Per tant, el fet que no es convoquin oposicions, això no fa que ningú 
es quedi sense feina. De fet, el fet de convocar oposicions pot fer que interins que fa –al-
guns– dècades que estan treballant a l’Administració de justícia –perquè en els jutjats te-
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nim persones que fa quinze, disset, vint anys que treballen a l’Administració de justícia, 
i no són funcionaris– puguin perdre aquest lloc de treball. Per tant, això li ho dic perquè 
vostè deia que el fet de no convocar oposicions és precaritzar l’Administració de justícia; 
en tot cas, el molt o poc precària que fos ja ho era, però no depèn de convocar oposicions.

Parlava vostè de l’estudi de les càrregues de treball. Vostè en deu tenir un, d’estudi, 
diferent del nostre, perquè arriba a algunes conclusions... Jo li he explicat que, evident-
ment, les decisions les prenem després de l’anàlisi i l’estudi, i, probablement, prenem 
decisions que són menys còmodes, hi insisteixo, que venir aquí a dir: «Hem creat 503 
places de funcionaris.» Però el problema..., no només tenim el mateix, sinó que sabem 
que, al cap de pocs mesos, aquest problema serà més gran, perquè convocant oposicions 
fomentem la mobilitat.

Per tant, una de les coses que he dit és estabilitzar les plantilles, l’altra que he dit és 
reordenar els efectius. Perquè és veritat que a Catalunya hi ha jutjats amb molta càrrega 
de treball que necessitarien més personal, i amb les disponibilitats pressupostàries que 
tenim procurem afegir-hi personal, però també és veritat que hi ha altres jutjats, tam-
bé a Catalunya, on les càrregues de treball són menors, i probablement alguns efectius 
d’aquells jutjats els podem reorganitzar perquè els puguem dedicar a jutjats que tenen 
més càrregues de treball.

Em pregunta què ens diu el Ministeri de Justícia del concurs oposició. Doncs, ens 
diu que ho entén perfectament; que és lògic, el que diem; que és lògic, que puguem va-
lorar l’esforç, la formació, el coneixement, l’experiència, la dinàmica de treball que una 
persona té al jutjat després de treballar molts i molts anys com a interí en un jutjat, i que 
es pugui consolidar aquesta situació. I, per tant, ells s’han compromès a estudiar aques-
ta qüestió, perquè entenen que pot ser una bona mesura per estabilitzar el personal de 
l’Administració de justícia.

Amb relació a les consideracions que em feia la portaveu del Grup del PSC, bondats 
de la interinitat... Escolti, jo no n’he parlat, de les bondats de la interinitat. Jo he fet una 
anàlisi de la situació en què, hi insisteixo, convocar oposicions no és sinònim d’estabi-
litzar més les plantilles. D’aquí no en pot extreure que jo digui que és més bondadós o 
menys bondadós, perquè també he dit, i segur que ho ha pogut escoltar, que el nostre 
objectiu és reduir al màxim la interinitat. I pensem que la manera de reduir la interinitat 
és facilitar l’accés a la funció pública via concurs oposició a aquells treballadors que fa 
molts anys que hi presten servei.

Perquè, hi insisteixo, una cosa és el que diu la lògica aparent: tenim fixat en l’ima-
ginari que convocar oposicions equival a estabilitat, però la realitat ens ho desmenteix. 
Ho torno a dir: les dades no diuen això, i són dades perfectament analitzades. Per tant, 
en fi, no em faci dir –en això, tampoc– coses que no he dit, perquè jo no he fet cap elogi 
ni sóc entusiasta de la interinitat. Tampoc sóc entusiasta de la mobilitat, que el que fa és 
acabar distorsionant molt el funcionament dels jutjats.

Parla d’un pacte de la justícia. En fi, pactar i generar consensos entorn de qualsevol 
tema, també en l’àmbit de la justícia, òbviament és una aspiració que tenim tots. Ens 
hem quedat amb el titular; un pacte per la justícia vol dir moltes coses. No he pogut 
veure –i tampoc és el motiu de la compareixença, diguem-ne– en quins punts centraria 
vostè l’atenció, en aquest pacte.

I parla de jutjats saturats. I és veritat, a Catalunya hi ha jutjats que estan saturats, 
i les causes són molt diverses. I, de fet, en l’exposició ho ha intentat assenyalar, el que 
explica que alguns jutjats no funcionin prou bé, i això a vegades té a veure amb el per-
sonal de l’Administració de justícia; moltes altres no, té a veure..., en fi, té a veure amb 
el funcionament de jutges i magistrats, amb la mobilitat que hi ha també de jutges i ma-
gistrats, de lletrats de l’Administració de justícia, d’assumptes que puguin afavorir que 
un jutjat pugui treure menys expedients que un altre. I, per tant, és una suma de factors. 
També l’allau de canvis en les lleis processals que el Partit Popular va fer el segon se-
mestre de 2015 ha facilitat molt que la justícia vagi menys àgil, malgrat que la pretensió 
–no en dubto, eh?– fos la contrària, però l’objectiu no s’ha aconseguit.

Per això diu: «No doni les culpes a Madrid.» Escolti’m, no hi tinc cap interès, a do-
nar les culpes a Madrid. M’encantaria poder comparèixer en el Parlament de Catalunya 
i haver de donar explicacions de la A a la Z en tots i cadascun dels aspectes, perquè això 
voldria dir que seríem els únics responsables d’allò que anés bé i d’allò que anés mala-
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ment. Malauradament –i me’n queixo– hi ha coses que sí, que se n’ha de donar la culpa 
a Madrid, perquè són competències que té avui el Govern de l’Estat. Tant de bo les tin-
gués el Govern de Catalunya i haguéssim de posar-nos vermells per allò que no fem bé.

Li’n posaré un exemple. M’han sentit predicar en el desert sobre la necessitat de 
crear nou jutjats nous a Catalunya. Portem un any en què aquests jutjats no s’han creat, 
perquè el Govern de l’Estat està en funcions; però és que en fan falta nou i en fan falta 
molts més. L’Estat aquí té la responsabilitat d’assegurar a Catalunya una presència de 
jutges que no assegura. I, per tant, portem un any perdut en això, nou jutjats, quan la ne-
cessitat de nous òrgans judicials és molt més gran que això. I això també té a veure amb 
la càrrega de treball que tenen els jutjats a Catalunya: si hi hagués més òrgans judicials, 
aquesta càrrega de treball es podria distribuir millor.

Per tant, la pregunta que al final ens hem de fer, per ser honestos..., si volem fer dis-
cursos de cara a la galeria, fem-los, però si volem ser honestos, hem de saber respondre 
a la pregunta de si fer oposicions estabilitza més o estabilitza menys les plantilles en els 
jutjats, i la realitat és que les estabilitza menys, que afavoreix la mobilitat. I els ho torno 
a dir, s’han convocat oposicions cada any, i, tot i convocar oposicions cada any, el per-
centatge d’interins que hi ha no ha deixat de créixer. Per tant, les oposicions no són la 
solució per estabilitzar les plantilles.

El representant, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot ens parla de la data per a 
concurs oposició. Doncs, miri, li seré ben franc: avui, amb la normativa a la mà, no te-
nim a l’abast decidir-ho, des del Govern de Catalunya; tant de bo –tant de bo–, perquè, 
si fos així, seria aquest any mateix, que convocaríem un concurs oposició. Estem trac-
tant de convèncer el Ministeri de Justícia perquè entengui que, pensant en el sistema, la 
via d’accés a la funció pública pel concurs oposició, donar estabilitat a aquell personal 
interí que fa en alguns casos dècades que treballa en l’Administració de justícia, que ha 
acreditat sobradament la seva capacitat i la seva competència per fer la feina que fa..., 
pugui quedar-se, de forma indefinida, en el seu lloc de treball. Per tant, la resposta..., 
no li’n puc donar una altra que: «Tan aviat com el ministerio vulgui.» Si depengués de 
nosaltres, aquest any mateix començaríem els tràmits per convocar un concurs oposició 
per facilitar l’accés dels interins a la funció pública.

A la portaveu del Partit Popular..., ha fet vostè una mena de festival, d’aquelarre, 
amb explicacions diverses, que, en fi, sincerament, jo crec que no és honest, algun plan-
tejament que fa, perquè fa afirmacions que no són certes, i perquè n’extreu conclusions 
molt forçades. I potser passa perquè vostè ha basat alguna afirmació seva en lectures 
periodístiques que no són certes, no pas en les explicacions que des del departament hà-
gim pogut donar. Si vostè dóna més crèdit a determinades informacions periodístiques 
que a les informacions que li pugui donar el mateix conseller, hi té tot el dret, i no trac-
taré –en això, tampoc– de convèncer-la del contrari, però és evident que la decisió de no 
fer oposicions respon exclusivament a la voluntat de millorar el sistema. I li ho torno a 
dir –i ho tornaré a dir, perquè hem de marxar amb la idea ben clara–: fer oposicions no 
facilita l’estabilitat del sistema. S’han convocat oposicions cada any, i, en canvi, el per-
centatge d’interins no ha deixat de créixer. Per tant...

«Que incrementar les plantilles» –diu vostè– «amb interins no és la solució». És que 
no estem parlant, malauradament, d’incrementar plantilles; les plantilles són estables. 
Amb les oposicions no es creen noves places; en tot cas, es transformen les d’interins en 
funcionaris. Però això té tot el sentit del món si ajudem el sistema, i, per les raons que 
ja he explicat, aquesta solució no és una solució. I, per tant, el que nosaltres volem és 
facilitar que l’Administració de justícia, que el conjunt dels òrgans judicials de Catalu-
nya, funcioni millor. I un dels molts elements –perquè no he citat a l’inici de la meva in-
tervenció només aquest, sinó molts d’altres– és facilitar l’estabilitat de les plantilles del 
personal de l’Administració de justícia.

I jo entenc que vostè avui ha vingut aquí amb l’objectiu de fer posar vermell el Go-
vern assenyalant-lo, dient que hem renunciat a crear 503 places i que això és una vergo-
nya. Molt bé, és la seva opinió. Jo sabia –i ho he anticipat– que no aconseguiria convèn-
cer-la de l’evidència, no aconseguiria convèncer-la que convocar oposicions no serveix 
per estabilitzar les plantilles. Vostè ha vingut aquí a dir-nos, doncs, com de malament 
ho fem; per això vostè està a l’oposició –suposo que per dir coses com aquesta–, però 
nosaltres estem al Govern per solucionar els problemes, si en som capaços. I ens sembla 
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que fem millor la nostra feina no convocant unes oposicions –que no servirien per esta-
bilitzar les plantilles– que no pas convocant unes oposicions, que, de cara a la galeria, 
deu quedar molt bé –fins i tot fent creure que incrementes la plantilla en 503 places, 
quan no és així–, i el que fas és, realment, assegurar més mobilitat que mai.

Després, barreja les coses –jo crec– deshonestament: la paga extra del 2012, que te-
nim evidentment el compromís de satisfer, puntualment, al més aviat possible, ho barre-
ja amb el català i amb no sé quantes coses més. Miri..., i si farem campanyes perquè els 
estudiants que estan a les universitats catalanes vulguin ser funcionaris.

Podem fer campanyes, no li dic que no, però li posaré un exemple de com d’útils 
serien, aquestes campanyes. Vostè sap que dilluns passat van recollir el seu despatx els 
jutges de la seixanta-sisena promoció que l’Estat va convocar. En aquesta promoció, 
formada per cinquanta nous jutges, n’hi ha set que són de Catalunya. Sap quantes pla-
ces, d’aquests cinquanta, es poden quedar a Catalunya, perquè el Consejo General del 
Poder Judicial així ho ha establert? Quatre. Per tant, tenim set jutges de Catalunya –i ho 
dic perquè he pogut parlar amb ells, diguem-ne– que, si poguessin, es quedarien a exer-
cir a Catalunya, però el consejo general només ha creat quatre places. Per tant, potser 
serien molt benvingudes, aquestes campanyes, però em sembla que no aconseguiríem, 
només per aquesta via, resoldre la qüestió.

I amb relació a les consideracions que fa el portaveu de Junts pel Sí, doncs, en fi, jo 
li agraeixo que comparteixi el diagnòstic. Jo crec que vostè entén que la millora del fun-
cionament de l’Administració de justícia no respon només a un únic element, no respon 
només a les qüestions del personal, i sap que el Departament de Justícia està fent una 
valoració global de tots els elements que poden redundar en la millora del funcionament 
de l’Administració de justícia, alguns dels quals tenim a l’abast i d’altres no, malgrat que 
ens encantaria no haver de donar la culpa a ningú, i, si no funcionés, ser-ne els primers i 
els últims responsables, de tot això.

Per tant, li agraeixo, hi insisteixo, la valoració que en fa, que comparteixi el diag-
nòstic, i que entengui que les decisions que prenem no les prenem perquè el titular que-
di millor o el titular quedi pitjor, o perquè sembli una cosa o perquè en sembli una altra. 
Estem absolutament compromesos a intentar introduir, amb modèstia i amb ambició 
alhora, i amb els ritmes de què siguem capaços, millores en els jutjats de Catalunya per-
què, al final de l’etapa que ens toca dirigir, deixem amb més eines i amb més capacitat 
de treball l’Administració de justícia de Catalunya.

Perquè, hi insisteixo, nosaltres no donem per bo que l’Administració de justícia és 
lenta i que això és un mal insuperable: l’aigua es congela a zero graus i l’Administració 
de justícia és lenta, són dues lleis de la física. Doncs, no; la primera, sortosament, no la 
podem canviar, l’aigua es seguirà congelant als zero graus, però l’Administració de jus-
tícia és lenta perquè, començant per l’Estat –i és una evidència, i no és posar les culpes 
a ningú, és una dada, és una descripció–..., no ha fet, durant dècades, l’esforç que l’Ad-
ministració de justícia requeria, i ha estat sempre, en els pressupostos, la parenta pobra.

I tenim un altre exemple que també hem tingut oportunitat de compartir: saben, per 
exemple, que l’any 2012 es va implantar la taxa judicial que afecta el conjunt del sistema 
judicial a tot l’Estat. D’aquesta tasca judicial, a Catalunya es recapten 60 milions d’eu-
ros cada any. Saben quants euros veu, l’Administració de justícia de Catalunya, d’aques-
ta taxa que es creava per millorar el funcionament de la justícia en el conjunt de l’Estat? 
Doncs, zero euros. Com de bé anirien, aquests 60 milions d’euros, reinvertits en la ma-
teixa Administració de justícia, per tenir més personal, per facilitar la digitalització dels 
jutjats, per millorar els equipaments que encara queden pendents de millorar...

Per tant, això, senyora García, senyora De Rivera, que sembla que vostès, propera-
ment, tindran oportunitat de treballar conjuntament en el conjunt de l’Estat per poder 
revertir tot això..., jo crec que això sí que és important. I, això sí, jo els demano..., si vos-
tès tenen tantes ganes de millorar la justícia, com estic segur que tenen, ajudin el Go-
vern de Catalunya, per exemple, facilitant que es pugui fer aquest concurs oposició per 
no haver d’acomiadar els interins que porten dècades d’experiència; ajudin-nos a poder 
disposar d’aquests 60 milions d’euros anuals que es recapten a Catalunya en taxes judi-
cials per poder-los reinvertir en més personal, a millorar la digitalització, a completar 
els equipaments. Jo crec que aquí sí, que ens hi trobarem.
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I això no sé si és un pacte per la justícia; però, en tot cas, segur que els treballadors 
de l’Administració de justícia i els ciutadans ho valorarien i ho trobarien assenyat, i ho 
trobarien propi dels polítics que volen resoldre els problemes.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. A continuació, els grups parlamentaris que vulguin 
fer ús de la paraula ho podran fer en un temps màxim de tres minuts. Hi ha algun grup 
parlamentari que vulgui fer ús de la paraula? (Pausa.) El Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidente. Nada más para decirle, conseller, de las distintas preguntas que 
hemos hecho los grupos parlamentarios, con menor o mayor acierto... Ha quedado cla-
ro: ustedes dicen que, bueno, han hecho un..., que quieren hacer un estudio. Yo no tengo 
ningún estudio, pero los que deben tener un estudio de las necesidades y de esta posible 
reorganización para que se optimice el funcionamiento de la justicia son ustedes. Pero, 
vamos, los que hemos pisado juzgados como ha pisado usted, conseller, como han pisa-
do personas de su equipo..., no hace falta estudiar mucho para ver la sobrecarga que hay 
y cómo están funcionando, los juzgados, con tantísimos problemas; es que hay muchísi-
mos problemas de retrasos, de mayor carga de trabajo... Por lo tanto, no debe extrañarle.

Bien. Otra de las preguntas que se le hacía es –y que yo le he hecho–: ¿tenemos fe-
cha para este concurso oposición? Porque, mire, ya sea funcionario del Estado, ya sea 
esta solución que usted ha buscado, ahora tendríamos 503 personas con una plaza con-
solidada, porque hay un artículo en la Constitución española –de los que creemos en la 
Constitución española– que dice que se tiene el derecho a la promoción en el trabajo y a 
la estabilidad en el trabajo, y que, además, aprobando esta oposición, demuestran unos 
conocimientos.

Entonces, las tres preguntas principales, por favor: ¿tenemos fecha?, ¿cuántas plazas 
habrá? Nada más queremos saber esto, para que la gente que está trabajando de interino 
y que quiere ser funcionario pueda saberlo y empezarse a preparar. O, si no lo tenemos, 
¿por qué es? Porque es que si resulta que parece ser que hemos dejado pasar cubrir estas 
503 plazas porque íbamos a hacer un concurso oposición, seguro que ya tiene que tener 
un acuerdo con el ministro de Justicia, con el Ministerio de Justicia, con el Estado o con 
quien sea.

Nada más. Y muchísimas gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputa-
da Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Breument, conseller, jo no li deia que no donés la culpa al minis-
teri; evidentment que el ministeri en deu tenir la culpa, si em permet utilitzar aquesta 
expressió, diguem-ne, no massa correcta, no?, però segur que al ministeri se li han d’ad-
judicar determinades decisions que no fan que la justícia funcioni bé ni a Catalunya ni a 
la resta de l’Estat. És cert, però nosaltres aquí el que no podem fer és dir: «Escolti, miri, 
nosaltres no som responsables de re, nosaltres no podem fer re per millorar aquesta si-
tuació.» (Veus de fons.) Bé, jo ho he deduït de les seves paraules. En tot cas, nosaltres 
alguna cosa hi devem poder fer, no?, perquè aquesta situació no sigui d’aquesta manera.

I, del que vostè explicava, he entès que, bé, el ministeri ha entès la seva renúncia, en 
aquest cas, a aquestes places, no? –deia que l’havia entès–, però a la vegada ens diu que 
no hi ha una data o no hi ha un acord amb el ministeri per fer el concurs oposició. No sé 
si això és així, eh?, però en tot cas voldríem saber en quin punt estan les negociacions 
amb el ministeri perquè es faci aquest concurs oposició per donar estabilitat a aquests 
interins que fa, com deia vostè, molts anys que treballen a l’Administració de justícia.

Només això. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. El Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot hi 
renuncia. Pel Grup Parlamentari Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Espe-
ranza García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Miri, això que hi ha manca d’arguments, la desqualificació per-
sonal i l’exempció de culpes i responsabilitat i llançar totes les responsabilitats al Go-
vern de l’Estat és molt antic, senyor conseller. No li servirà. I no li servirà perquè, a ve-
gades, persistir en l’error encara és pitjor. O sigui, es va equivocar; en la gestió d’aquest 
tema, es va equivocar; dient que no a aquestes places de justícia a Catalunya es va equi-
vocar.

I, a més, li dic una cosa: està vostè obsessionat amb les informacions periodístiques. 
Els mitjans de comunicació fan una tasca, els diputats en fem una altra i els consellers i 
els membres del Govern en fan una altra. I és compatible i no s’ha de llançar menyspreu 
sobre les tasques que fan els diferents elements que li estic dient.

Jo li dic una cosa: és cert que vostè va rebutjar aquestes places, és cert que vostè va 
intentar rectificar aquest error, és cert que hi han mancances pressupostàries en el tema 
de justícia..., no al Govern de l’Estat: aquí també, perquè vostè, als pressupostos que es 
van presentar, no va incrementar ni un euro, pràcticament, els pressupostos que anaven 
destinats a justícia.

Fixi-s’hi, li’n poso un exemple: vostè es queixa de les instal·lacions dels jutjats, i jo 
li’n dono la raó, però no hi havia cap mena de previsió pressupostària ni per Trinitat ni 
–dos– per una cosa que va haver-hi un compromís el 2009, que va ser el tema de la pre-
só de Tarragona. O sigui, el tema de la presó de Tarragona, que s’estigui ara pendent, 
per als nous jutjats –això de la Ciutat Judicial de Tarragona–, de la venda del solar de 
l’antiga presó, això no..., la culpa no la té l’Estat, la té la Generalitat, que fa molts anys 
que deia que això ho faria i ara es troba que no té recursos per fer-ho i que ha de fer 
d’especulador immobiliari amb el solar de la presó antiga de Tarragona per tal de poder 
obrir els nous jutjats.

Miri, jo li demano un esforç. Tots els que estem aquí estem a favor de millorar la 
qualitat de la justícia a Catalunya, com no podria ser d’una altra manera –si no, no ens 
dedicaríem a política. Ara bé, jo li dic una cosa: és veritat que per solucionar els pro-
blemes de la justícia catalana es necessiten diverses mesures, una no és suficient –estic 
d’acord amb vostè–: no només la convocatòria d’oposicions, no només les campanyes 
per atreure vocació, diguem-ne, funcionarial entre els estudiants de dret, però per a un 
conseller mai és opció llençar la tovallola abans i dir: «No servirà de res.»

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, de fet, estic una mica bocabadat, perquè veig 
que es reiteren preguntes que, de fet, ja estan respostes, però no només ho han estat pel 
mateix conseller, sinó que ho han estat pels diferents grups parlamentaris.

Jo crec que les explicacions que se’ns han donat i aquesta anàlisi de conjunt, de tot 
allò que ha de fer el departament, el que pretenen és que tots els usuaris, sigui un usuari 
de la Ciutat de la Justícia de Barcelona o sigui un pagès, que no necessàriament té per 
què ser un pagès, no?, o una persona que acudeix a un jutjat de Sort, doncs, rebin aquell 
servei que es mereixen, en definitiva, com a ciutadans, i, com bé ha dit el conseller, tri-
butant per mitjà de les taxes judicials uns recursos ingents que ens haurien de servir 
precisament per millorar tots aquests dèficits de la nostra administració, i que, pel que 
veig, no preocupen en absolut la resta dels meus companys.

Legítimament plantegen una problemàtica de la qual podem discrepar, lògicament, 
però jo crec que les explicacions que s’han donat són molt raonables. Però en tant que 
s’interpel·la no només el Govern, sinó el conjunt dels grups parlamentaris que integrem 
aquesta cambra, perquè arribem a un gran pacte, a un gran acord, per, en definitiva, 
assolir l’objectiu, que hauria de ser el comú, no?, i és el que ha plantejat molt enginyo-
sament el conseller: «Escolti, no és un principi fonamental, que la justícia hagi de ser 
lenta»... Evidentment, no podem incidir en la temperatura de congelació de l’aigua; en el 
fet que funcionin adequadament els serveis públics, sí que ho podem fer, no?

I, evidentment, entenc que, com bé s’ha dit, negar l’evidència que la mobilitat del 
personal que tenim adscrit al servei és un dels condicionants importants perquè aquest 
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no funcioni adequadament, i que des del departament s’articuli i s’arbitri una mesura 
que precisament per al que ha de servir és per revertir aquesta situació, i que només està 
en mans del ministerio donar el pas perquè sigui factible convocar aquest concurs opo-
sició... Com ve a dir la senyora Esperanza García, tothom té la seva tasca: la premsa té 
la seva tasca, el departament també en té una i el ministerio en té una altra; el problema 
és que el ministerio no la duu a terme.

Moltes gràcies, senyor president.

El president 

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, per contestar les intervencions, té la paraula el 
conseller de Justícia.

El conseller de Justícia

Moltes gràcies. I molt breument, perquè entenc que hi ha poques consideracions no-
ves a fer.

Senyora De Rivera, no he defugit les preguntes ni les respostes. Parla, vostè, de l’es-
tudi de les càrregues de treball. Aquests estudis existeixen, els té el Departament de 
Justícia, els té el Consejo General del Poder Judicial; per tant, tots tenim accés a aques-
tes dades. Ja sé que per una banda em diu que fem un estudi..., que ja existeix i són les 
dades amb les quals es treballa; per l’altra em diu que no cal fer un estudi, perquè anant 
als jutjats, en qualsevol dels 613, doncs, ja es veu sol com va, i, per tant, no cal estudiar 
tant... En fi, no ho he entès massa, però sàpiga que les decisions que prenem les prenem 
en base a l’anàlisi de la realitat, no en base a intuïcions. I és per això que avui he vingut 
a donar explicacions de la mesura que va acordar el Departament de Justícia amb rela-
ció a la convocatòria o no d’oposicions, partint de l’anàlisi i intentant buscar solucions 
concretes a problemes concrets.

Parla de les dates en què es pot portar a terme aquest concurs oposició. Doncs, miri, 
ho he contestat abans al portaveu de Catalunya Sí que es Pot: tan bon punt el Ministeri 
de Justícia s’avingui a voler-ho plantejar, perquè sí que, en les converses que tenim, entén 
que aquesta és una solució sensata i una solució que podria donar resposta i que estalvia-
ria posar al carrer treballadors que fa anys, molts anys, dècades, que presten els seus ser-
veis a l’Administració de justícia, i que permetria consolidar-los en una plaça indefinida. 
I a nosaltres també ens preocupa, aquest personal; no només ens preocupen les persones 
que volen accedir de bell nou a una plaça d’oposició, també ens preocupa el personal in-
terí que està ja prestant el seu servei, i farem tot i més perquè no el perdin, el seu lloc de 
treball. Per tant, de places..., tan aviat com sigui possible.

També és veritat que en les converses..., i m’ho preguntava la senyora Ibarra, del 
PSC: «Com estan, les converses?» Doncs, miri, el Ministeri de Justícia, com tot el Go-
vern espanyol, porta pràcticament un any en funcions, i en qüestions que són del dia a 
dia o molt del dia a dia la interlocució és àgil, és correcta, trobem solucions puntuals; 
però per a qüestions que són un mica més de fons, com podria ser aquesta, ni está ni 
se le espera, el ministeri, perquè estan en funcions, perquè el Consell de Ministres no 
pot prendre acords, perquè ningú sap si aquell compromís que pren el podrà complir, 
perquè tampoc sap si continuarà en el ministeri. I, per tant, és, en matèria de justícia, 
a l’Estat, un any perdut, perquè tenim un govern espanyol en funcions des de fa pràc-
ticament un any, o, en tot cas, si és que arriba a constituir-se, farà un any passat l’estiu. 
I, per tant, en fi, consens sobre la part conceptual hi és; la materialització d’això no hi 
és. No hi és perquè a l’altra banda, ja dic, el Govern ni está ni se le espera.

A la portaveu del Partit Popular, senyora García, en fi, és un altre debat redundant, 
però no acusi el Govern de Catalunya de no invertir prou en justícia. Vostè ho pot negar, 
vostè pot no compartir-ho, en pot tenir una altra visió, però Catalunya està sotmesa a 
una asfíxia econòmica, una asfíxia financera per part del Govern de l’Estat, que regula 
l’aixeta del crèdit i fa patir tant com pot el Govern de Catalunya per presentar-lo com un 
govern incapaç de donar resposta als problemes. En fi, és una opció política jo crec molt 
deshonesta, però en tot cas és la realitat en què vivim.

Per tant, no ens acusi de no fer prou esforç inversor i de per què no hem fet el Fòrum 
Judicial de Tarragona i no sé què... Doncs, miri, perquè el Govern de Catalunya no té 
prou diners per afrontar totes les necessitats que té. I aquesta situació, que vostè segur 
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que en fa diagnòstic diferent –tampoc en això cal que coincidim–, s’explica per l’asfí-
xia financera a la qual el ministre Montoro té acostumada la Generalitat de Catalunya.

I una qüestió final, ja per concloure. Al final hem de decidir què ens importa més: 
si ens importa més convocar oposicions o ens importa més donar estabilitat a les plan-
tilles, perquè, a la vista de les dades, les dues coses alhora no poden ser. I vostès o una 
part de vostès entenc que estan més d’acord a convocar oposicions, i una altra part 
està més d’acord a donar estabilitat a les plantilles. Des del Govern, també estem més 
d’acord a assegurar la màxima estabilitat en les plantilles.

I acabo amb aquesta reflexió, que és una reflexió que té a veure amb l’anàlisi i amb 
les dades, no amb la intuïció, ni amb les impressions, ni amb el que és políticament 
correcte: si cada any es convoquen oposicions i alhora el nombre d’interins no deixa de 
créixer, per què hem de persistir en una cosa que fa més gran el problema?

Per tant, nosaltres sí que prenem decisions: estava al nostre abast no fer més gran el 
problema convocant oposicions. Entenem que és una mesura sensata, que és una mesura 
honesta, que és una mesura que respon al rigor de l’anàlisi de les dades i que és una me-
sura que, en definitiva, assegura que aquell personal interí que fa molts i molts anys que 
presta els seus serveis a l’Administració de justícia de Catalunya no se n’hagi d’anar al 
carrer perquè aquella plaça l’ha guanyat algú que no té cap voluntat de continuar la seva 
vida laboral a Catalunya. I, per tant, entenem que fem millor servei a l’Administració de 
justícia prenent les mesures que tenim a l’abast –no les que no tenim a l’abast– per fer 
més estables les plantilles en l’Administració de justícia.

Els agraeixo l’interès que han demostrat per aquest tema. Continuem, com sempre, 
des del departament, a la seva disposició per compartir, si volen, estudis sobre les càr-
regues de treball o qüestions vinculades al que avui s’ha exposat, o aquelles qüestions 
connexes amb això, perquè al final això és una suma d’elements que convergeixen en el 
resultat. I, per tant, qualsevol element que tingui a veure amb l’Administració de justícia 
pot, sempre que vulguin, ser objecte d’anàlisi i de debat en aquesta cambra per part del 
Govern.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor conseller. Doncs, agrair la presència i la compareixença del 
conseller de Justícia i també dels membres del departament que l’han volgut acompa-
nyar.

I ara suspendrem la sessió durant deu minuts, el just per acompanyar el conseller i 
els membres del seu equip i preparar la Mesa per a la propera compareixença.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i onze minuts i es reprèn a dos quarts 
de dotze i deu minuts.

El president

Molt bé.

Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per 
la Prevenció i Denúncia de la Tortura per a presentar les conclusions 
de l’informe L’aïllament penitenciari a Catalunya des d’una mirada de 
defensa dels drets humans

357-00114/11

Si els sembla bé, començarem amb el punt tercer, que és la compareixença d’una re-
presentació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura da-
vant de la Comissió de Justícia per a presentar les conclusions de l’informe L’aïllament 
penitenciari a Catalunya des d’una mirada de defensa dels drets humans.

Donem la benvinguda als representants de la Coordinadora Catalana per la Preven-
ció i Denúncia de la Tortura, el senyor Andrés García i la senyora Sheila Marín. Té la 
paraula el senyor Andrés García.
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Andrés García Berrio (representant de la Coordinadora Catalana per la 
Prevenció i Denúncia de la Tortura)

Molt bon dia a tots i a totes. En primer lloc, volíem agrair que se’ns hagi convidat 
per parlar d’una qüestió que normalment apareix bastant silenciada i no se’n parla molt, 
i jo crec que és positiu que hi hagi, diguem-ne, aquest espai per poder-los traslladar això 
que nosaltres anem treballant en la nostra quotidianitat.

Volíem agrair això, i volíem explicar-los una mica qui som. Entenem que potser ja 
alguns de vostès ja tenen clar d’on venim i què fem, però sí que els volia dir que la Co-
ordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura i els tractes cruels, inhu-
mans o degradants, o les penes cruels, inhumanes o degradants som una sèrie d’entitats 
de Catalunya, però també de la resta de l’Estat –a tot l’Estat n’hi ha cinquanta, aquí es-
taríem parlant d’una dotzena–, i, per anomenar-ne alguna, hi hauria la comissió de de-
fensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Observatori del Sistema Penal i Drets Hu-
mans de la Universitat de Barcelona, el Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, 
així com d’altres –Justícia i Pau–, que, doncs, som una sèrie d’entitats que treballem des 
de fa temps aquestes qüestions.

A partir d’ara, jo faré la meva intervenció en castellà, perquè estic més còmode i 
parlo de coses molt sensibles i em sentiré molt millor fent-ho així.

En primer lugar, creo que es importante que entendamos de qué estamos hablando 
cuando hablamos de aislamiento, aislamiento penitenciario. Seguramente ya lo saben, 
ustedes, pero se lo quería recordar antes de entrar en la profundidad de lo que queremos 
plantear. Por un lado, están aquellas personas privadas de libertad que están clasifica-
das en primer grado, ¿vale? Estas personas, conjuntamente con aquellas personas que 
están..., de manera preventiva, por el artículo 10 se prevé que, por su peligrosidad o por 
otra serie de cuestiones, han de estar en un régimen diferente o en un régimen cerrado 
–se les pone en la misma situación.

¿De cuántas personas estamos hablando? Pues, miren, normalmente, cuando habla-
mos de este tema, se nos dice que es algo que es muy mínimo, que afecta a un índice 
muy bajo de la población penitenciaria. De hecho, si nos vamos a los datos del mes de 
mayo, que es el último dato, estaríamos hablando de un total de 163 personas en esta si-
tuación. Es, digamos, un 1,8 por ciento del completo de la población penitenciaria, pero 
creemos que este dato no completa una realidad, que es que en 2015 se aplicó el primer 
grado a un total de 642 personas, que ya empieza a ser diferente.

Asimismo, además del primer grado, el régimen de aislamiento se aplica también a 
personas no tanto por cuestiones de tratamiento –que luego podremos entrar ahí–, sino 
también como sanción, sanción disciplinaria, y estas sanciones pueden llevar a una per-
sona a vivir en este modelo, digamos, y régimen de vida de manera temporal: a veces 
son cuatro fines de semana, a veces son siete días, a veces son catorce días y a veces son 
más días.

Aquí tenemos, del año 2015, 226 personas que se reconoce por parte de la Generali-
tat que efectivamente fueron sancionadas con el aislamiento penitenciario, pero hay una 
cifra en que no acabamos de aclarar..., 524 en que no se sabe realmente cuál fue la con-
secuencia, si fue aislamiento o fue otro tipo de sanción; en las estadísticas no se aclara.

Con todo, yo lo que les quiero decir es que, haciendo una aproximación real, esta-
ríamos hablando de que cerca del 10 por ciento de la población penitenciaria de una 
manera u otra pasa por aislamiento penitenciario, con lo cual les quería decir que, efec-
tivamente, no estamos ante una situación que afecte a muy pocas personas en nuestras 
prisiones, sino que el porcentaje es más alto que la primera cifra de una foto fija que se 
podría realizar si la hiciéramos en el día de hoy. Aquí, independientemente de que hu-
biera diez personas, entendemos que en materia de derechos humanos siempre se ha de 
trabajar en profundidad, pero sí que queríamos dejar claro que los índices no son tan ba-
jos como a veces se podría interpretar.

Dicho esto, quería un poco trasladarles cómo funciona y de qué manera son, desde 
nuestra visión... También, para aclarar, nuestra visión tiene que ver con aquello que nos 
explican los internos y las internas, sus familiares, y todo ello siempre, como todo nues-
tro trabajo, de alguna manera validado con una serie de criterios, de maneras y de pro-
tocolos, porque nos hemos formado para trabajar especialmente en derechos humanos, 
y, obviamente, lo primero que me cuenta a mí un interno o una interna no lo valido, sino 
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que hago todo un proceso de validación y triangulación que me permite explicarles aquí 
cuál es la situación.

Es importante saber cuál es el régimen de vida. El régimen de vida..., hay como dos 
fases. Hay una primera fase que se llama..., el artículo 93, y esto sí que viene del Re-
glamento penitenciario, que tiene que ver con el hecho de estar alrededor de veintiuna, 
veintidós horas en la celda cada día. Hay unas horas de patio, y estas horas de patio 
son..., no en cualquier patio, son en un patio en el que se sale con otra persona; en oca-
siones, si no hay suficientes personas, se sale solo, con lo cual el aislamiento es mucho 
más fuerte. Y el patio estamos hablando de que tendrá unas dimensiones..., probable-
mente en esta sala podríamos hacer como cuatro patios de aislamiento, aproximada-
mente. Depende de la prisión; hay algunos que son más grandes y otros que son más 
pequeños, pero entendemos que esto sería..., digamos que al final, y si me lo permiten y 
con todo el respeto, estaríamos hablando de una especie de celda al aire libre, porque el 
movimiento no es mucho, el que se puede realizar en estos patios.

Posteriormente, está una siguiente fase, que, si todo va bien, se pasa, y sí que hay al-
gunas horas más de salida al patio, hay alguna actividad, aunque –y también creo que 
es un diagnóstico que comparte la actual Dirección General de Servicios Penitencia-
rios– se hacen demasiado pocas actividades en el régimen de aislamiento, con las con-
secuencias que eso tiene. Y de alguna manera queremos poner de manifiesto precisa-
mente eso, que tenemos un grupo de personas que están privadas de libertad que están 
en un régimen de vida que, como podrán entender, es excesivamente duro. Yo simple-
mente quiero..., no sé si..., ojalá hayan hablado con alguna persona que haya pasado por 
esta experiencia, pero creemos que es importante también que reflexionen sobre qué 
podría suponer a un ser humano, a cualquiera de nosotros, estar, día tras día, veintiuna 
horas solamente en una celda, con lo que ello puede generar.

Estamos hablando..., en el informe que presentamos –hoy hacemos solamente unas 
conclusiones, y se lo enviaremos esta tarde a todos ustedes para que lo tengan en sus 
correos electrónicos– hemos detectado toda una serie de afectaciones psicológicas que 
tienen estas personas, en mayor o menor medida, porque obviamente las experiencias 
psicológicas a veces también tienen que ver con la experiencia previa de esa persona.

Pero, en todo caso, sí que hemos detectado una debilitación, y, en algunos casos más 
prolongados, una pérdida de la identidad de la propia persona, una afectación directa en 
su propia autopercepción y en su propia autoimagen, grandes secuelas a la hora de..., su 
capacidad de decidir sobre su vida, y, sobre todo, algunas de las cosas que más nos han 
preocupado: ciertos delirios, ciertas experiencias, digamos, paranoides, que podrían... 
Y se han dado cuadros, digamos, que no llegan a ser patológicos, pero en ocasiones sí 
que se generan estos cuadros patológicos, de graves trastornos de ansiedad, graves tras-
tornos de depresión, e incluso algún tipo de psicopatía en el marco, simplemente, de la 
experiencia de estar durante un largo tiempo, y a veces no tanto, dentro de este sistema 
de vida, modelo de vida. Porque, al final, de lo que estamos hablando es de cómo una 
persona pasa su día a día dentro de la prisión; entonces, aquí les queremos traer una se-
rie de conclusiones.

Dicho esto, quería mencionar también otro apartado que nos preocupa mucho, que 
tiene que ver con la contención mecánica y el uso de esta. Todas las recomendaciones 
internacionales dicen que la contención mecánica, que tiene que ver con el hecho de 
que..., cuando no quedan más medios para que una persona se relaje dentro de prisión o 
cese una determinada situación de alteración, se le pueden atar a una cama los brazos, 
las piernas. Sí que hay seguimiento de médicos, de alguna manera, pero aquí el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura es muy claro, y en la última visita del 2011 lo 
dijo: «Hemos detectado disfunciones, hemos detectado irregularidades.» Esto debería 
ser una aplicación que se debería llevar por el mínimo tiempo imprescindible, y hablan 
de minutos, quizá de una hora, pero se dan situaciones de horas que el propio comité 
–expertos en la materia– no entiende cómo se puede estar haciendo aquí.

Y está muy ligado con el aislamiento, porque muchas de las personas que están en 
aislamiento acaban en muchas ocasiones también en situación de contención mecánica. 
Simplemente hacemos este apunte, porque nos daría para otra comparecencia, pero no 
lo queríamos dejar de mencionar.
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Dicho esto, yo les quería trasladar, si me lo permiten, situaciones que reflejan y re-
presentan esto que yo les acabo de contar –también están en el informe. Son casos que 
hemos llevado de primera mano, situaciones de primera mano que creo que ustedes han 
de conocer, como representantes públicos; que también fueron las que nos llevaron a 
nosotros a preocuparnos y a asumir una corresponsabilidad –sociedad civil, Gobierno, 
entendemos que ahora también Parlament– sobre las situaciones que nosotros estába-
mos viendo: hemos visto a personas que llevaban tres años en el DERT, en régimen de 
aislamiento, clasificadas de manera continuada en primer grado.

Yo, la primera vez que vi a una persona en este tipo de situación, vi a una perso-
na absolutamente descompuesta, una persona absolutamente desorientada, una persona 
que se echó a llorar cuando vio a un abogado que fue a verla, y de alguna manera a mí 
no se me va a olvidar nunca –no se me va a olvidar nunca. Y, de alguna manera, creo 
que es importante que no se nos olvide que estas situaciones se dan. Y hemos de traba-
jar todos y todas para no llevar a una persona a una situación en la que de alguna mane-
ra está, digamos, en un callejón sin salida. Entendemos que hay situaciones muy com-
plicadas, y entendemos que hay una gran..., o sea, en ningún caso estamos queriendo 
recriminar que aquí haya una responsabilidad y una intencionalidad de llevar esto des-
de un punto de vista político, desde la dirección general, incluso del buen trabajo que 
realizan gran parte de funcionarios públicos, ¿no?; no decimos eso. Decimos que hay 
situaciones que son disfunciones y que son anómalas, y las queremos trasladar aquí.

Pero es que también, hace poco tiempo..., yo soy abogado penalista, y, aparte de 
trabajar en derechos humanos, pues, llevo diferentes casos. Y llevo el caso de un chi-
co que está en la prisión de joves de Quatre Camins al que le aplicaron una sanción de 
aislamiento de quince días. En quince días, solamente en quince días..., bueno, fueron 
catorce días; en esos días, una persona que estaba más o menos bien, dentro del módulo 
normal, acabó en una situación en la que se acabó autolesionando. La familia, cuando 
lo fue a visitar y lo fue a ver..., la familia –que luego me viene a ver a mí– dice que le 
veían totalmente desorientado, totalmente fuera de sí. Es decir que catorce días –cator-
ce días– ya tienen unas consecuencias muy graves para las personas, y es así, y yo les 
animo de verdad a que lo vayan a comprobar ustedes mismos. Catorce días supone esto.

Obviamente, no es casual. ¿Qué dicen las recomendaciones internacionales? Reglas 
Mandela, Naciones Unidas, artículo 43, claramente: el límite máximo son catorce días, 
porque más allá de esos catorce días las consecuencias pueden ser muy graves, cuando 
hablamos de sanciones disciplinarias. También lo dice el Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas y también lo dice el Comité Europeo para la Prevención y Denuncia 
a la Tortura. Catorce días. Y se puede comprobar cuáles son las consecuencias en estas 
personas, con estos catorce días. Entiendo que si el objetivo –y entiendo que es normal– 
es sancionar..., una sanción que es grave, pues, veamos si con catorce días basta, y plan-
teémonos si realmente se está aplicando o no.

Ahora les llevaré a un lugar que creo que contrasta con esto. Hay un caso, del que 
ahora mismo está encima la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que fue el 
caso que nos llevó a hacer todo lo que estamos haciendo, porque nos planteaba que algo 
no estaba yendo muy bien. Raquel, una interna de Brians 1, la noche del 10 al 11 de 
abril, después de llevar meses en aislamiento, concretamente un poco más de seis me-
ses, de los cuales cuarenta días –cuarenta días– fueron por sanción disciplinaria..., es 
decir, el aislamiento que se le aplicó de una manera continuada superaba las recomen-
daciones que hacen los organismos internacionales, y posteriormente fue clasificada en 
primer grado.

Durante esa clasificación en primer grado se le aplicó contención mecánica en diez 
ocasiones. Era una persona a quien le costó mucho –y así lo demostraba en cartas que 
nosotros tenemos y así han aparecido en algunos medios de comunicación, y les anima-
mos a leer el reportaje que hizo el Anuario Media.cat sobre este caso–..., ella continua-
mente iba planteando cuál era su situación y cómo se encontraba, y que no lo aguanta-
ba, sinceramente no lo aguantaba. Yo dudo, personalmente, si a mí me pusieran en esa 
situación, sobre cómo yo lo podría sobrellevar. Creo que nos hemos de hacer responsa-
bles de eso.

En esa situación, no solamente dio señales de aviso, sino que el 8 de abril tuvo una 
situación en la se le aplicó contención mecánica. Se están investigando estos hechos; 
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tenemos algunas conclusiones, pero hay un procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial ante la Generalitat de Cataluña. Después de esta situación, acabó esta persona pi-
diendo a un psiquiatra: «Por favor, sacadme de aquí, no puedo más.» Esto fue el día 10 
de abril. No se la sacó. Ella posteriormente escribió una carta dirigida al juzgado de vi-
gilancia penitenciaria, en un momento de absoluta desesperación, diciendo que se ponía 
en huelga de hambre. Sin embargo, esa situación de desesperación no la llevó a la huel-
ga de hambre, sino que la llevó, desgraciadamente, a acabar con su vida la madrugada 
del 10 al 11 de abril.

Estamos hablando de una muerte que se está investigando en el seno de la..., y creo 
que se investigará de la mejor manera posible, pero creo que nos debe poner a todos y 
a todas en una situación preocupante: ¿a dónde le puede llevar a una persona que esté 
tanto tiempo en una situación de aislamiento? Ustedes me dirán: «Bueno, puede ser un 
caso aislado» o «Quizá esta persona tenía patologías previas», etcétera. Pues, posterior-
mente, seis meses después, conocimos del suicidio de otra interna a la cual..., testigos 
con los cuales hemos hablado directamente hablaban de que estaba en una situación de 
salud mental delicada, que se avisó a la persona que la iba a trasladar al DERT que tu-
viera mucho cuidado, y aun así se la llevó, y a los pocos días apareció muerta, también.

Y hace pocos meses, a través del observatori e Irídia, conjuntamente, llegamos a 
otro caso, también en la misma prisión, en este caso, Brians 1 –los tres casos son en la 
misma prisión–, donde había una persona profundamente desesperada que había inten-
tado suicidarse, que había quemado su propia celda en un intento de autolesión, en un 
intento de a saber qué. Se le ha estado haciendo seguimiento, y la primera conversación 
obviamente fue, de nuevo, sobre la situación de suicidio. El trabajo que hemos llevado 
a cabo ha llevado a estabilizar esta situación, pero de alguna manera yo les pregunto: 
¿cuánto, de estas situaciones, tiene que ver con el propio régimen de vida que están te-
niendo? Nosotros creemos que mucho.

Y por eso creemos que es necesario que nos planteemos e investiguemos qué es lo 
que está pasando sin que sea una responsabilidad concreta de alguien en concreto, qui-
zá, sino que, como sociedad, evaluemos algo que, por cierto, también están haciendo en 
California, también en Francia... Les pasaremos todo el material para que vean que no 
solamente es un problema catalán, ni mucho menos; se trata de una reflexión que están 
haciendo entidades de derechos humanos de todo el mundo, que quizá una manera de 
hacer que en el siglo XIX era muy valiosa, o a principios del XX, quizá ha llegado el mo-
mento de empezársela a replantear.

Para ir acabando mi parte de la intervención, simplemente quería plantearles que 
también nos encontramos –y nos es preocupante– con que, de las detecciones de casos 
de malos tratos, de las denuncias por malos tratos que se producen en prisiones, la ab-
soluta mayoría lo son en régimen de aislamiento. Y, además, no solamente lo decimos 
nosotros, sino que el informe del síndic –y lo recogemos en el informe que les enviare-
mos–..., en todos sus informes recoge que hay problemas estructurales en los regímenes 
de aislamiento en las prisiones de Cataluña, pero es que el Comité Europeo para Pre-
vención de la Tortura llegó a las mismas conclusiones.

Aquí nosotros hemos llevado también un caso, el caso Gabarri, del que tendrán toda 
la documentación. Es un caso de una persona que sufrió en dos departamentos especia-
les diferentes –primero en una enfermería y luego en un departamento especial– una si-
tuación, digamos, de malos tratos que nos preocupa, y nos preocupa mucho.

Y ya para acabar esta primera parte introductoria, simplemente les quería hacer una 
pequeña reflexión, y ya doy paso a mi compañera. Entendemos que las secuelas son al-
tas, y entendemos..., yo, al menos, cuando trabajo no solamente como defensor de de-
rechos humanos, sino también creo que desde la corresponsabilidad que creo que nos 
corresponde en materia legislativa, porque la tenemos también –creo que se ha visto en 
muchos procesos y que podemos mejorar la sociedad entre todos y todas–..., nos hacía-
mos una pregunta que nos viene todo el rato a la cabeza: o sea, veintiuna horas en una 
celda cada día, por qué y para qué. ¿Tratamiento? No sé qué tipo de tratamiento se pue-
de dar a una persona con veintiuna horas al día en una celda. ¿Se trata de presos o pre-
sas peligrosas, que hemos de mantener en un control estricto? De acuerdo, no decimos 
que no las haya, pero hay otros mecanismos, estamos en el siglo XXI. No es necesario 
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tener a una persona recluida todo el día menos tres horas. Es algo que hemos heredado 
de una legislación antigua del Estado español, del año 79.

Replanteémonoslo, porque lo que les puedo asegurar, señorías, es que la situación es 
grave, en las prisiones catalanas, y que el sufrimiento es mucho. Y, a efectos de trata-
miento y a efectos de lograr que esas personas se reintegren, tampoco es efectivo. Cree-
mos que vulnera los derechos humanos y que es absolutamente ineficaz.

Dicho esto, le doy la palabra a mi compañera Sheila Marín.

El president

Moltes gràcies, senyor Andrés García. Té la paraula la senyora Sheila Marín.

Sheila Marín García (representant de la Coordinadora Catalana  
per la Prevenció i Denúncia de la Tortura)

Bon dia, diputats i diputades. Sóc la Sheila Marín, i, igual que el meu company, 
l’Andrés García, vinc de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la 
Tortura. Bé, com ja ha comentat l’Andrés anteriorment, la qüestió relativa als DERT, als 
departaments especials de règim tancat, ens sembla prou important i delicada per reu-
nir-nos avui aquí.

Han pogut escoltar com el meu company feia tot un repàs de la realitat d’aquests de-
partaments, i un cop –ara– coneixen una mica millor què suposa trobar-se en aïllament 
i han pogut apropar-se a la realitat d’alguns casos molt greus que hem treballat durant 
aquest any, ens agradaria demanar-los una petició concreta. Com a diputats i diputa-
des del Parlament de Catalunya, considerem imprescindible que coneguin què es fa en 
aquest país amb les persones privades de llibertat. Creiem que venir aquí, per part nos-
tra, a exposar aquesta realitat concreta, com és la de l’aïllament, és útil, però no és su-
ficient. Els convidem, com ja deia el meu company, a conèixer de primera mà aquesta 
realitat, a visitar les presons de Catalunya, i en especial aquests departaments de règim 
tancat.

La seva posició política vers la societat catalana creiem que els atorga un gran pri-
vilegi, però també una gran responsabilitat. És per això que avui els demanem la seva 
visita, el seu apropament a una qüestió clarament insuficientment tractada. Les perso-
nes com la Raquel, i tantes altres, també eren i són els seus representats. Creiem since-
rament que la seva implicació directa en la presa de contacte amb aquesta realitat de les 
presons catalanes seria un gest lloable i històric que els posicionaria en un nivell de co-
neixença més gran encara de cara a aquesta responsabilitat que tenen com a membres 
de la Comissió de Justícia.

A banda d’aquesta petició, que realment esperem que tinguin present, ens agradaria 
que, entre tots els que som aquí, poguéssim dedicar un temps a reflexionar sobre el ma-
teix model d’aïllament, al qual feia referència el meu company.

Tant des de la Constitució, la Llei orgànica general penitenciària i el Reglament pe-
nitenciari com des del mateix mandat executiu que té el director general dels Serveis 
Penitenciaris, el senyor Amand Calderó, se’ns recorda contínuament que la pena pri-
vativa de llibertat té un objectiu reinseridor i rehabilitador. Aquest objectiu es perse-
gueix amb diferents propostes tractamentals, com ara activitats formatives, de lleure, 
laborals; també amb la relació que tenen entre els interns, l’adequació a unes rutines, a 
un horari. Però és que tot això no és compatible amb el règim d’aïllament; per les seves 
especials característiques, aquesta pena no hi és compatible, suposa en si mateixa un 
impediment per optar a aquesta rehabilitació que exigeix la normativa.

A més, també se’ns indica que l’aïllament és una mesura de caràcter excepcional, i 
aquí em vull detenir. Actualment el Reglament penitenciari estableix que tant per a fal-
tes greus com per a faltes molt greus la mesura d’aïllament és vàlida. Clar, llavors, ens 
preguntem: com es pot parlar d’excepcionalitat davant la possibilitat d’aïllar una perso-
na per una falta greu. I els ho explico: segons l’article 109 del Reglament penitenciari 
de l’any 81, es poden considerar faltes greus fets com els següents que passo a relatar: 
resistir-se passivament al compliment d’una ordre per part d’un funcionari, insultar un 
altre reclús o calumniar un funcionari. Per aquests fets, una persona pot passar a estar 
vint-i-dues hores al dia sense veure ningú, sense parlar amb ningú, sense sortir de la 
seva cel·la, durant un màxim de catorze dies, sempre normativament parlant.
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Independentment de l’adequació o no d’aquesta mesura als fets representats –fet que 
aquí avui no jutjarem–, considerem que no s’ajusta al caràcter excepcional que promo-
uen les normatives internacionals, com per exemple la regla 45 de les Regles mínimes 
de les Nacions Unides per al tractament de reclusos, les conegudes com a «regles Man-
dela».

A més a més, aquestes regles Mandela, en la seva regla número 3, consideren que la 
pena privativa de llibertat ja és una sanció en si mateixa, i que el sistema penitenciari 
en cap cas haurà de suposar un agreujament del patiment inherent a la mateixa reclusió. 
Pensem entre tots quin repte suposa adequar el que diu aquesta regla a l’aïllament peni-
tenciari, si és que això és possible.

Així, doncs, considerem que cal repensar des de l’arrel aquest model regimental 
penitenciari, reflexionar sobre la necessitat del seu manteniment i de la seva aplicació, 
com bé comentava abans el meu company. Els ho torno a preguntar: cal? Realment és 
necessari, aïllar algú i deixar de banda les qüestions relatives als drets humans?

I, bé, ara que hem fet referència a aquesta defensa dels drets humans, que ens cons-
ta que és la línia vertebradora de la feina que s’està desenvolupant per part de la direc-
ció general i la mateixa conselleria de Justícia, ens agradaria recordar un fet que no ens 
sembla menor. L’Estat espanyol i Catalunya han estat reiteradament assenyalats per di-
ferents organismes internacionals, com ara el CPT del Consell d’Europa o el CAT de 
les Nacions Unides, pel que fa al negatiu estat de les seves gestions penitenciàries. L’in-
compliment de la normativa europea internacional, sobretot en qüestions d’aïllament, és 
evident.

A part d’aquest incompliment amb la legalitat internacional, aquests mateixos orga-
nismes i diferents entitats, com per exemple la nostra i tantes altres de drets humans, han 
fet i seguim fent recomanacions molt clares al respecte. Les condicions de vida en aïlla-
ment, si no segueixen d’una manera explícita el que diu la normativa internacional, po-
den arribar a convertir la pena per si mateixa en un tracte cruel, inhumà o degradant, tal 
com va determinar, en aquesta línia, el CAT en el seu informe de 2015, en l’apartat 17.

Doncs, bé, coneixent aquesta realitat i coneixent també el tarannà polític dels res-
ponsables de la matèria del Govern català en l’actualitat, els demanem, diputats i dipu-
tades, que avancin cap a una gestió més respectuosa amb els drets humans dels interns. 
Si bé el Parlament de Catalunya no té la competència legislativa per modificar o crear 
una llei penitenciària –cosa que sabem–, com vostès deuen saber el Govern sí que té 
competències, des de l’any 84, en matèria d’execució.

Així, doncs, si des de l’Estat espanyol no s’opta per millorar aquest model legislatiu 
que tenim des de l’any 79, pensem que des de Catalunya cal impulsar una nova direcció 
en aquesta matèria. Tenim competències plenes per decidir l’aplicació o la no-aplica-
ció del règim d’aïllament. És la nostra responsabilitat, la seva responsabilitat, decidir si 
aquest model caduc i clarament poc respectuós amb els drets humans ha de continuar 
sent aplicat a Catalunya, o si, al contrari, cal modernitzar la institució i desterrar-lo de 
la pràctica penitenciària actual.

Bé, no volem acabar la nostra exposició sense reconèixer els esforços que s’estan 
portant a terme i coneixem per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, 
amb el senyor Amand Calderó, i des de la mateixa conselleria de Justícia, amb el se-
nyor Carles Mundó al capdavant. Ens consta que aquesta nova administració aposta, 
sí, clarament, per una gestió penitenciària diferent, més dirigida al respecte dels drets 
humans i amb l’objectiu de la reinserció realment com a punt vertebrador de les penes. 
Coneixem propostes que valorem molt positivament, com ara la formació dels profes-
sionals penitenciaris en el protocol d’Istanbul o l’elaboració de tot un pla d’estudi i de 
millora dels departaments especials.

Agraïm molt aquestes propostes, que creiem que són molt necessàries i molt positi-
ves, però no volem deixar escapar l’oportunitat de reafirmar, un cop més, la necessitat 
de treballar aquestes qüestions juntament amb la societat civil organitzada. Estem en 
una etapa política i social marcada pel diàleg, el reforç dels valors democràtics i la mo-
dernització de la gestió política. En aquest punt, doncs, creiem molt necessari ser va-
lents i apostar per una gestió política veritablement diferent i millorada.

Concretament, considerem que l’elaboració d’una circular, com ja s’ha anunciat per 
part de la direcció general, que gestioni l’aïllament penitenciari s’ha de fer juntament 
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amb tots nosaltres, les entitats que treballem dia a dia amb aquesta realitat concreta, 
però també amb tots vostès, diputats i diputades; tots els grups parlamentaris que aquí 
es troben presents han de ser partícips, estar implicats en l’elaboració de quelcom tan 
important i rellevant.

No volem esperar que la circular ja estigui feta i aprovada i que ens quedi com a úni-
ca opció acceptar o criticar el que ja s’ha fet sense nosaltres. Ens volem anticipar i for-
mar part d’aquesta tasca, ja que creiem que realment hi podem aportar coneixement i 
idees positives. El nostre ànim no és cap altre que el d’ajudar i cooperar amb l’Adminis-
tració per aconseguir realment entre tots un model penitenciari millor i més respectuós 
amb els drets humans.

Finalment, i recollint tot el que aquí hem comentat l’Andrés i jo, considerem im-
prescindible que el dia d’avui no sigui anecdòtic i puntual. Creiem que els DERT supo-
sen un tema prou rellevant per treballar conjuntament amb tots vostès d’ara endavant. 
Nosaltres apostem per la creació d’un grup de treball al Parlament de Catalunya sobre 
aïllament penitenciari. Els demanem la creació d’aquest grup perquè estem convençuts 
de la seva necessitat i de tot el positiu que podria comportar per a la societat catalana. 
Considerin, si us plau, aquesta petició concreta especialment, ja que pensem que seria la 
cloenda més òptima per al dia d’avui.

I en arribar avui a casa no oblidin, si us plau, la Raquel. No oblidin la sensació que 
hem intentat transmetre’ls: què suposa estar sol i tancat dies i dies sense més sortida 
que les idees suïcides. No oblidin que qui es troba tancat en una presó catalana és tam-
bé responsabilitat seva, que també es troba representat per vostès, i, per tant, necessita 
la seva implicació directa. No oblidin, diputats i diputades, que per millorar la societat i 
fer millor política, més moderna i democràtica, cal ser valents i fer seu el sentir de tanta 
i tanta gent que està allà fora o darrere dels murs d’una presó. Les seves necessitats no 
poden, no han de ser silenciades, ignorades, per més temps.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

El president

Moltes gràcies, senyora Marín. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Muchas gracias a todos los miembros de la Mesa, especialmen-
te a los representantes de la Coordinadora Catalana por la Prevención y Denuncia de la 
Tortura, que nos han hecho un exhaustivo informe, informe que, sinceramente, he leído 
con atención y me parece preocupante, como ustedes han dicho, porque se ve que hay 
casos de una cierta gravedad –gravedad extrema, en algunos de los supuestos que se 
han podido leer– que son inhumanos, podemos calificarlos de inhumanos, ya no solo 
en las cárceles españolas, sino también en cárceles de fuera de España, que también lo 
hemos leído.

Más adelante haré una especial referencia a lo que son las cárceles catalanas, pero 
antes quiero decir que, efectivamente, como ustedes dicen, las personas que están pri-
vadas de libertad tienen sus derechos. Son personas privadas de libertad que están cum-
pliendo una condena por un hecho que han cometido, y este es el castigo, podríamos 
decir, que tienen, el cumplir esa condena. Pero siguen siendo personas y siguen tenien-
do sus derechos, y no merecen en modo alguno un trato degradante o humillante que 
ninguno de nosotros, pues, podríamos concebir que nos pudieran, tampoco, hacer par-
tícipes de ello.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas personas son personas que, cuando 
pasan a aislamiento, es porque se considera que son personas de una extrema gravedad, 
de una extrema peligrosidad, inadaptadas, de forma manifiesta, a lo que es el régimen 
ordinario o abierto. Y en este sentido sí que vemos que echamos en falta lo que es la vi-
sión, también, de los funcionarios que están atendiendo a estas personas, porque en el 
informe se recogen todas las manifestaciones de ellos, el estudio que han hecho, pero 
no la otra parte, que son los funcionarios.

Es evidente –y, si no es evidente, lo hacemos evidente en este momento– que nuestro 
grupo parlamentario defiende los derechos individuales de las personas estén o no estén 
privadas de libertad, pero también hay que expresar el hecho de que hay que garantizar 
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la seguridad de los funcionarios que están con ellos. Son dos cosas que deben ser com-
patibles, y nuestro grupo está por ello.

Ustedes no se han referido a algo a lo que hay que hacer una especial mención, pero 
sí lo he leído en el informe –quizá verbalmente no lo han hecho, pero sí está en el in-
forme–: es la especial mención que hay que hacer a los menores, porque los menores 
también merecen una protección más exhaustiva, si cabe, si están en un régimen de ais-
lamiento que los que son mayores de edad.

Ciertamente, es necesario que haya una vigilancia más cuidadosa. Es necesario 
también que sea más frecuente, esa vigilancia en nuestras prisiones. Desde luego, hay 
que dotarnos de lo que son las recomendaciones internacionales en materia penitencia-
ria que se nos hacen, tanto del Tribunal de Derechos Humanos como de las Naciones 
Unidas. El respeto al protocolo de Estambul es muy necesario, también; la formación 
de funcionarios y técnicas de control de inmovilización reglamentadas; el reconoci-
miento médico de conformidad con los reglamentos que establece el comité –con las 
exigencias.

Y también estamos a favor, como no podría ser de otra forma, de las recomenda-
ciones del Síndic de Greuges, que, en concreto, hace una serie de recomendaciones que 
van dirigidas al sistema de videovigilancia. Y hemos visto que desde el año 2011 se es-
tán haciendo estas recomendaciones, y periódicamente y anualmente se hacen, y debe 
ser porque no se ponen en práctica, porque, si no, no tendría sentido que año tras año se 
sigan haciendo las mismas recomendaciones. Y también nos dice, el síndic, un protoco-
lo sanitario de actuación.

Todo esto, junto a lo que ustedes han manifestado y que ciertamente es necesa-
rio, que es una mejor regulación de la Ley general penitenciaria –Ley orgánica general 
penitenciaria– y del Reglamento penitenciario, que ya está desfasado, pero que desde 
aquí, como bien han dicho, pues, no podemos hacer. Bien.

Refiriéndome en concreto, como he dicho antes, a lo que son las cuestiones que es-
tamos barajando, pero en concreto en las cárceles catalanas, vemos con más preocupa-
ción, si cabe, que nos dicen que no hay datos que permitan constatar la duración de los 
períodos, y que tampoco están desagregados por género. Esto, por una parte.

En relación con las muertes que ocurren aquí, en Cataluña, en las prisiones –tam-
poco están desagregadas por grados en 2015–, incluso hay más del doble de la media: 
suicidios, 10 por cada 10.000, y 14 se informan como ocurridos por causas desconoci-
das. Es decir, una gran desinformación a nivel catalán, en nuestras prisiones catalanas, 
que superan incluso los niveles que hay fuera de Cataluña. Es gravemente preocupante.

Y en este sentido, y teniendo la competencia exclusiva en materia penitenciaria aquí 
en Cataluña, estamos de acuerdo con usted, señor García, y con usted, señora Marín, en 
todo lo que nos han dicho, evidentemente. Es responsabilidad nuestra el impulsar, pero 
no el hacer estas políticas que son tan necesarias, porque la responsabilidad es del Go-
bierno de Cataluña.

En ese sentido, tenemos que decir que los interinos en prisiones no nos hacen un 
gran favor, porque no son personas que estén lo suficientemente formadas como para, 
quizá, estar en esta ocupación. Los servicios públicos siguen trabajando en condiciones 
personales y materiales de forma precaria, y esto nos lleva a que haya una mayor pro-
blemática dentro de nuestras prisiones.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con ustedes, pero entonces hay que dotar de ma-
yores recursos el sistema penitenciario, porque si no hay estos recursos difícilmente 
podremos llevar una política que defienda, de alguna forma, lo que ustedes están tra-
yéndonos aquí, a esta comisión. Consideramos que no es una cuestión de presupuestos, 
porque esto ya lo llevamos arrastrando desde años atrás; no es una cuestión de presu-
puestos de hoy, sino que es una cuestión de presupuestos desde hace ya años. Es una 
cuestión de voluntad política.

Y aquí es donde debemos incidir, en si hay o no hay voluntad política de mejorar 
tanto a los funcionarios de prisiones, que están haciendo una gran labor, como a las per-
sonas que están dentro de las prisiones y que están cumpliendo su condena, y bastante 
tienen con cumplir su condena como para que además se les sobrecargue con una serie 
de malos tratos, que ya hemos dicho que son degradantes.
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Antes hemos oído al conseller de Justicia, que decía que estaba a favor de los interi-
najes y a favor, bueno, de hacer una serie de políticas de no crear oposiciones en cuanto 
al Ministerio de Justicia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso; estamos de acuerdo 
con dar una excelencia a los profesionales que estén tanto dentro de prisiones como den-
tro del Ministerio de Justicia, porque la labor que están haciendo, al fin y al cabo, está 
llevando a que sean las personas, los usuarios, tanto de la Administración de justicia, de 
los juzgados..., los usuarios somos todos.

Y los usuarios de prisiones son las personas que están dentro; los trabajadores son 
una cosa, y a los trabajadores hay que dotarles de recursos, porque si no tienen esos re-
cursos difícilmente podrán hacer, como bien he dicho, una formación a estas personas 
para que puedan llevar a cabo políticas para que las personas que están dentro y que, 
al fin y al cabo, son los que son perjudicados, como han dicho ustedes..., estas personas 
puedan, estando debidamente formadas, llevarles a hacer su trabajo de una mejor ma-
nera.

Por tanto, desde aquí, y ya para acabar, volvemos a felicitarles por ese informe; si 
no nos hubiesen dado traslado de él, no tendríamos conocimiento de ello. Considera-
mos que, desde la oposición, tenemos que efectivamente hacer un seguimiento de todo 
esto para que se produzca en la menor medida posible y llegar a que no se produzca 
nunca, pero, eso sí, haciendo responsable a quien realmente lo es, que es el Gobierno 
de Cataluña, y que, por tanto, debe dotar de unos mayores recursos a los funcionarios 
de prisión para que estén debidamente formados y llevar a cabo en mejor medida su 
función.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, i pel Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, donar les gràcies als representants de 
la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, doncs, per la seva 
intervenció i l’exposició de l’informe que han elaborat. Abans, a l’inici, parlaven de quin 
era el percentatge de persones que es trobaven en aquests règims d’aïllament, no?, i par-
laven d’un 1,8 per cent o un 10 per cent. Independentment del nombre de persones que 
es troben en aquesta situació, encara que sigui una persona sola, és important, és molt 
important, que puguem posar-hi llums, que puguem posar-hi focus, en aquesta situa-
ció, i que, evidentment, eliminem aquelles pràctiques que no s’han de produir. Per tant, 
agrair-los avui la compareixença, però sobretot agrair-los la feina que des de la societat 
civil –i això el mateix Síndic de Greuges ho ha dit–, que des de la mateixa societat civil 
es fa en aquest sentit.

Parlaven, vostès, de la necessitat que els diputats i diputades visitem els centres pe-
nitenciaris. Ho hem fet i ho anem fent, eh?, la voluntat –almenys, d’aquesta diputada– és 
seguir-ho fent, i especialment en els centres de dones, que no he tingut oportunitat en-
cara de fer-ho, no? I, a més, en aquestes visites, en la visita que vam fer a la Model, vam 
poder veure, doncs, les persones que estaven en aquest primer grau, els patis on sortien, 
precisament, a acompanyar una persona sola o, com a molt, dues persones.

I també vam veure les cel·les de contenció mecànica. I realment és esgarrifós, eh? 
La imatge realment et dóna una idea de què pot passar, no? També és veritat –i vostès 
mateixos ho han comentat i es desprèn del seu informe– que, en algunes ocasions, és 
necessari que això existeixi, perquè pel mateix estat de l’intern o la interna o per les si-
tuacions que corresponguin, doncs, això s’ha de portar així. Però això no vol dir que 
això es faci de qualsevol manera o que això pugui donar peu a determinades pràctiques 
de les persones que estan tenint cura d’aquests interns o internes.

Parlava, la companya de Ciutadans, que calien més recursos, a l’Administració de 
justícia, en l’àmbit penitenciari; possiblement no serem nosaltres, els qui no demanem 
més recursos. Però, a banda dels recursos, creiem també que hi ha d’haver un canvi de 
concepció de totes les mesures que s’han d’aplicar en el sistema penitenciari, perquè al 
cap i a la fi tots convenim que el que busquem és la reinserció de la persona en un àmbit, 
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diguem-ne, social –si m’ho permeten– normalitzat, no?, potser no és ben bé l’expressió 
que s’hauria d’utilitzar, però ja ens entenem.

Per tant, una, més recursos, sobretot en recolzament de formació i en l’àmbit també 
psicològic, i una altra, concepció en l’aplicació d’aquests recursos.

Respecte de la petició que feia la senyora Marín, del tema de crear un grup de tre-
ball per elaborar aquesta circular, en tot cas, nosaltres valorarem aquesta possibilitat, i 
si s’acorda, doncs, de manera consensuada amb els altres grups, en principi, no hi tin-
dríem cap problema. Entenem que hem de millorar el sistema penitenciari, que hem 
d’anar a limitar i a eradicar completament aquelles situacions generades que poden ser 
considerades com a tractes o penes cruels o inhumanes i degradants.

I, en tot cas, em quedo amb les recomanacions que vostès fan en l’informe, en el 
sentit que hi ha una sèrie de mesures que es poden aplicar ara, ja, amb la normativa que 
tenim, quant a limitar de manera immediata el seu ús –l’ús de l’aïllament–, a instal·lar 
més càmeres de filmació, les visites mèdiques, etcètera. Bàsicament, jo crec que aques-
tes aportacions que vostès fan, aquestes recomanacions, ja haurien de poder-se aplicar 
de manera immediata, més enllà de possibles canvis en la normativa d’execució que 
tenim.

I, per últim, només una pregunta: vostès han parlat reiteradament –en tres casos, em 
sembla– de Brians 1. I aquí la pregunta..., és a dir, vostès creuen que hi ha centres espe-
cialment conflictius, en aquesta matèria, més que d’altres?

I res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, té la paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bon dia a tothom, als companys que han vingut a fer la compareixença... És impor-
tant entendre aquest problema amb relació a quin paper fan les presons a la societat on 
vivim, és l’òptica social de la presó. Nosaltres, almenys –una societat avançada o demo-
cràticament avançada–, entenem la presó com aquella eina de reinserció on som capa-
ces de reinserir, de readaptar socialment certs comportaments considerats nocius per a 
la societat. És una definició tan curta i rasa com això. 

Quan entrem dintre la presó, tenim tres òptiques –això ho hem definit alguns cops, 
aquí– de visió: tenim l’òptica des de l’Administració, que és la que normalment està 
allà, asseguda a la taula; tenim l’òptica des dels funcionaris de presons, que també estan 
asseguts a la taula molts cops, i tenim una òptica que fins ara s’ha escoltat poc, que és 
l’òptica dels presos, que és una òptica tan vàlida com les altres. I és el conjunt d’aques-
tes tres òptiques el que provoca una visió de la presó amb més context i més realista. 
I això és una cosa que estem corregint i que hem d’intentar corregir. I per això avui, 
convidant els companys i les companyes que treballen des de l’òptica dels presos, estem 
intentant corregir aquest dèficit que hi ha hagut, en aquest Parlament, a l’hora d’enten-
dre el problema de presons.

I és que a les presons, si agafem el punt de vista d’òptica social, veiem que hi ha 
una contradicció quan parlem dels departaments especials de règim tancat, dels DERT, 
bàsicament perquè, en totes les dades que ens donen –i això no ens ho desmenteix nin-
gú–, un DERT no serveix per readaptar un pres. Llavors, si entenguéssim la presó com 
una eina de reclusió, els podríem donar la raó, de dir: «Mira, doncs, sí, clar, és una eina 
de reclusió; i, per tant...», però no és així. Si realment no entenem la presó com una 
eina de reclusió, sinó com una eina de reinserció, els DERT, tal com estan avui en dia, 
no readapten. Per tant, és una eina que és fàcil que en vulguem obrir el debat, perquè 
això ho hem de canviar; és fàcil i és de sentit comú, diríem.

Llavors, calen canvis, i cal dotar-se d’eines per a aquests canvis. La companya de 
Ciutadans parlava de les normatives europees internacionals i del protocol d’Istanbul; si 
féssim cas d’això, els DERT no haurien d’estar, ara mateix, oberts. Per tant, calen can-
vis, i calen canvis ja. I les eines més avançades de drets humans que tenim –eines tan 
poc sospitoses de ser parcials com el Comitè de les Nacions Unides– ens estan dient que 
a Espanya, i a Catalunya en particular, els departaments de règim tancat s’haurien de 
canviar o s’haurien de tancar, en aquest cas.
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Llavors, el que hem de fer és obrir un debat –i no em vull estendre molt més–, hem 
d’obrir un debat sobre com ho fem. Jo crec que hi ha un consens en el fet que aquests 
departaments no poden seguir així. Com ho fem? O sigui, permetrem que, com diu el 
protocol d’Istanbul, aquests departaments puguin esdevenir eines de tortura? Perme-
trem que hi hagi, a les nostres presons, un element que és contraproduent amb l’objectiu 
principal de les presons a Catalunya, que és la reinserció? Jo crec que ningú em respon-
drà que sí. Per tant, com ho fem? I anem a fets consumats.

Jo crec que ho hem de fer amb tothom, amb les tres òptiques. I és que jo he anat a 
presons –després parlarem de les visites a presons– i m’he trobat que els mateixos fun-
cionaris de l’Administració, és a dir, càrrecs funcionarials, t’estan dient que s’han de 
canviar, aquests departaments; per tant, des de l’Administració també hi ha aquesta veu. 
Et trobes funcionaris que treballen als mateixos departaments que et diuen que s’han de 
canviar, i, òbviament, et trobes presos i entitats de drets humans que et diuen que s’han 
de canviar. Ho hem de fer amb tots, des de les tres òptiques que té la presó.

El primer que hem de fer és la coparticipació o la coresponsabilitat, i sé que la parau-
la «co» està molt de moda, últimament, però hi anem a caure en elements puntuals. Hem 
visitat presons, hem visitat –amb un acord– funcionaris, cosa que, sincerament, ens per-
met veure l’òptica de la presó des de l’òptica de l’Administració, que està molt bé –que 
està molt bé–, o sigui, jo ho agraeixo molt, i jo hi he anat, a aquestes visites, i, mira, co-
neixes el... Ens falta l’altra òptica, la del tema funcionariat, que no ens han deixat enca-
ra anar a cap visita, i ens falta l’òptica des dels presos, que tampoc ens han deixat. No 
només no ens han deixat, i ho hem reclamat molts cops –i això és un avís per al director 
de presons, Amand Calderó, que ho hem reclamat molts cops–, sinó que, a sobre, les en-
titats de drets humans que treballen amb aquests grups tampoc les deixen entrar, com és 
el cas de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura.

Llavors, si volem fer-ho entre totes, no ho estem fent bé. Per tant, el primer que hem 
de fer és deixar entrar, a les presons, les entitats, i deixar-nos entrar a nosaltres, com a 
representants del poble de Catalunya, sense un acord de funcionaris al voltant i en el 
moment que vulguem. No ens poden programar visites per d’aquí a dos mesos i arre-
glar-ho tot perquè quan hi arribem..., no dic que ho facin, però ho podrien fer. Per tant, 
eliminem la sospita i que ens deixin accedir a les presons; si realment estan bé, que ens 
hi deixin accedir. Si és que hi col·laborarem, hi volem col·laborar.

Després, ho farem amb informació i transparència, no? Falten dades. Cal que les da-
des no només les extregui l’Administració –que també–, sinó que en cal un control per 
part de les entitats, d’aquestes dades que s’extreuen. Si realment no sabem quantes per-
sones hi ha en aïllament, no sabem per quins motius estan en aquest règim, no en tenim 
dades clares... Hi ha una cosa molt clara, que és el protocol d’Istanbul, que sobretot el 
que fa és especificar l’obtenció de totes aquestes dades. Si l’Administració realment vol 
aplicar aquest protocol, doncs, fem-ho –fem-ho. Que calen més recursos per als funcio-
naris? Parlem-ho. Jo també estic d’acord amb aquesta òptica, però fem-ho.

I, per últim –i no em vull allargar més, perquè és un tema molt senzill–, tenim com-
petències a Catalunya sobre aïllament; o sigui, no podem legislar, però el podem exe-
cutar o no, aquest règim especial. Per tant, jo crec que, un cop puguem visitar les pre-
sons, un cop en tinguem les dades i un cop siguem copartícips tots –societat, Govern i 
presons– d’aquest canvi, cal obrir un debat polític el màxim de representatiu possible a 
la societat per evolucionar cap a un model diferent que canviï els DERT d’una eina de 
reclusió a una eina de reinserció, que és l’objectiu.

I què més? Que el Parlament de Catalunya –no som tan sobiranistes?, doncs..., jo em 
crec la sobirania del Parlament de Catalunya– obri un debat on vinguin experts de tots els 
colors, de tots els corrents, de tot el que faci falta; on visitem específicament les presons 
amb aquest problema amb les entitats, i, a partir d’aquí, com a societat, traiem-ne les con-
clusions que n’hàgim de treure. Això s’ha de fer en un període de temps determinat, i cal 
trobar solucions, perquè, si estem aquí –almenys, molts– escollits pel poble de Catalunya, 
és per analitzar problemes i per trobar solucions. Sentit comú.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació, i pel Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Mireia Vehí.
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, sumar-me a l’agraïment que han fet la resta 
de diputats i diputades per la feina que fa la Coordinadora Catalana per la Prevenció i 
Denúncia de la Tortura. Tornar a posar sobre la taula que a hores d’ara, avui dia, la Co-
ordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura encara no està podent 
entrar als centres penitenciaris per fer la feina per a la qual existeix, que és la garantia i 
la prevenció de la vulneració de drets. I, per tant, una vegada més aquí, en aquesta cam-
bra, exigir i demanar que les organitzacions de drets humans puguin fer la feina per a 
la qual s’han creat, feina imprescindible per garantir el funcionament –i el correcte fun-
cionament– democràtic de les institucions, i més d’aquelles institucions vinculades amb 
la privació de llibertat.

En segon lloc, bé, el DERT, per nosaltres –com ja hem plantejat des de la Coordina-
dora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura–, no té sentit en el marc d’un 
model de privació de llibertat garantista i orientat a la reinserció. Des que hi ha hagut, 
diguéssim, la nova entrada de l’equip de la direcció de presons, entenem que la voluntat 
és plantejar la política de privació de llibertat i de presons des d’una òptica garantista, 
i, per tant, en aquest context, entenem que el DERT no hi té lloc. De fet, per nosaltres 
és la màxima expressió del penalisme de l’excepcionalitat, del que Foucault anomenava 
«el domini de l’ànima», i, per tant, entenem que, com també plantejaven els companys 
de la coordinadora, ha arribat el moment de replantejar l’òptica i el funcionament d’a-
quest tipus de mecanismes.

Quan des de la CUP vam saber que vindrien els companys de la Coordinadora Ca-
talana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, vam parlar amb advocats i advocades 
que estaven treballant a la presó i que estaven treballant amb gent que estaven en el rè-
gim especial d’aïllament, i les dades que ens aportaven no eren gaire esperançadores, la 
veritat. Les hi exposo perquè vostès també puguin, diguéssim, posicionar-se al respecte. 
Ens deien: «Permanències molt llargues, fins a poc temps abans que els presos i les pre-
ses s’hagin de llicenciar.» Què vol dir, això? Vol dir que hi ha una nul·la preparació per 
a la vida en llibertat, una nul·la preparació per al canvi de règim. I, per tant, en aquest 
sentit es reforça la tesi que aquests càstigs d’aïllament no estan sent orientats cap a la 
reinserció.

Una altra de les dades que ens aportaven era que aquests càstigs o aquestes estades al 
règim d’aïllament suposen una pèrdua de destins i de tallers per als presos i per a les pre-
ses. I, per tant, en el moment en què es revoca la sanció, aquests presos i aquestes preses 
tenen moltes dificultats per tornar a accedir als destins i als tallers, amb tot el que això 
suposa a les persones que estan en privació de llibertat. Per tant, també ens agradaria 
que ens poguessin exposar més sobre el tema.

I, llavors, una altra qüestió bastant greu –vostès l’han exposat, però és que ens sem-
bla que és de rebut tornar-ho a dir–: situacions en les quals un insult o una paraula, una 
grolleria que es diu, suposa un càstig al DERT o suposa allargar l’estada en aquest. 
Això ens sembla gravíssim, perquè entenem que si l’aïllament ha de ser una mesura ex-
cepcional, un insult o una mera grolleria no només no pot ser, diguéssim, qüestió..., no 
pot ser respost amb règim d’aïllament, sinó que suposa que l’excepcionalitat és la recep-
ta a tot el conflicte que passa dins de la presó.

Ens preocupen molt les seqüeles, vostès ho han posat sobre la taula. Clar, les seqüe-
les, quan s’encadenen càstigs d’aïllament, són un risc elevat; a més, l’aïllament tant de 
temps és un possible generador de penes cruels, inhumanes i degradants. I ens agrada-
ria que ens exposessin una mica més com està..., si s’estan encadenant moltes condem-
nes, que se’n desgranessin una mica més les seqüeles, perquè, des de la perspectiva de 
per què i per a què –com vostès plantejaven– serveixen els DERT, ens sembla impres-
cindible.

Ja per acabar, des de la CUP - Crida Constituent entenem que un grup de treball 
sobre el règim especial d’aïllament és imprescindible. És important que des del Parla-
ment es monitorin tots aquells mecanismes tan excepcionals com aquest. És impres-
cindible obrir un debat no només sobre el model penitenciari, sinó sobre aquells meca-
nismes d’excepció, i, a més –ho plantejava el diputat de Catalunya Sí que es Pot–, en el 
cas dels DERT –com en molts altres casos, però en aquest cas, de manera preocupant– 
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falta transparència, falten dades i falta informació. I, per tant, entenem que és impres-
cindible.

Cal posar llum a l’opacitat, i des del Parlament de Catalunya tenim la responsabilitat 
ineludible de treballar perquè el DERT, des de la nostra perspectiva, desaparegui, però 
entenem que..., treballar perquè sigui un espai que, com a mínim, no sigui un potencial 
vulnerador de drets humans.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el 
diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, en tot cas, m’afegiré a l’agraïment per haver comparegut, però 
el vull fer extensiu també al mateix fet de la seva existència. Jo crec que, en democràcia, 
la tasca d’associacions com la seva, que fan seguiment de drets fonamentals, en aquest 
cas, de les persones, no?..., veure garantida la seva seguretat, la seva integritat, quan es 
troben en una situació de privació temporal de la seva llibertat, és fonamental en un es-
tat de dret.

I, com a tal, i en aquesta tasca, doncs, home, em felicito que hagin tingut paraules de 
reconeixement, en aquest cas, per al departament i les persones que l’estan encapçalant 
–en aquest cas, el director general de Serveis Penitenciaris i el mateix conseller–, res-
pecte a les polítiques i orientacions que estan implantant en aquesta legislatura respecte 
de la gestió dels centres penitenciaris, en tant que demostren una bona línia, precisa-
ment, en aquella que hauria de ser la pretensió –jo crec que és el leitmotiv de tots els que 
estem aquí presents, pel que fa a la política penitenciària–..., el que hauria de ser la tasca 
de reinserció, no? Això no obvia que, certament, existeixin disfuncions, existeixin casos 
que, no per individualitzables, han d’estar fora del nostre interès. En qualsevol cas, per 
petit que sigui, només que afecti una persona, un ciutadà del nostre país, ja mereix la 
nostra atenció, i, per tant, hi hem de posar remei.

També, malauradament, hem pogut comprovar allò que té la política parlamentària: 
més que cenyir-nos, moltes vegades, a l’objecte, el que busquem és contraposició d’in-
teressos respecte de les línies mestres de pensament dels diferents grups parlamentaris. 
I a vegades sembla que vulguem contraposar el que són els drets i els interessos dels 
interns al que són els drets i els interessos dels funcionaris. I jo crec que tots els funcio-
naris del departament tenen dret a dur a terme la seva tasca amb la màxima seguretat, 
perquè, evidentment, treballen en unes condicions propícies, a vegades –per diferents 
elements, no?, tant del context com dels mateixos condicionants personals d’alguns dels 
interns–..., que poden comportar que aquesta seguretat dels funcionaris es pugui trobar 
en crisi, però això ha de trobar el seu equilibri, certament, i garantir el caràcter adequat 
a totes aquestes persones que, hi insisteixo, durant un temps de la seva vida es troben 
sota el paraigua de l’Administració de justícia i que mereixen la màxima atenció respec-
te als seus drets.

En aquest sentit, i preocupat, evidentment, per aquesta compareixença i tot allò que 
se’n pogués esdevenir..., ha estat d’interès d’aquest grup parlamentari, parlant-ne en 
aquest cas amb el director, amb el senyor Amand Calderó, respecte de la política del 
departament. I, evidentment, com ja s’ha apuntat, no?, és del màxim interès del depar-
tament que les persones passin en el règim de primer grau el menor temps possible, pre-
cisament, doncs, perquè no es donin aquests condicionants, primer, de posada en risc, i 
segon, de condicionament de l’actitud personal de l’intern perquè no entri en unes dinà-
miques com aquestes, que el que fan moltes vegades, probablement, més que solucionar 
les circumstàncies personals de l’intern, és cronificar-les, és a dir, per tant, que entri en 
una dinàmica que fa que sigui molt difícil treure’l d’aquest primer grau; i també, de la 
mateixa manera, tot i que no té un lligam directe amb el primer grau, la voluntat de po-
tenciar el règim obert, eh?, com una mesura per assolir la reinserció.

Jo crec, i discrepo, en aquest cas, del portaveu –lamento que no hi sigui– de Catalu-
nya Sí que es Pot, en el fet que no comptem amb prou informació, com s’ha dit. Hem vi-
sitat presons, però tenim la capacitat de visitar-les, també. I, evidentment, davant d’una 
situació determinada d’un intern amb un plantejament..., que entén que el tractament 
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que se li està dispensant no és l’adequat, existeix un canal que permet que el diputat el 
pugui visitar i tenir aquesta entrevista amb ell.

Per tant, crec que comptem amb prou mecanismes per garantir que a les nostres 
presons es fan les coses adequadament. Que són perfectibles i millorables? Evident-
ment. I que segur que trobarem alguna circumstància que no és desitjable, d’acord amb 
els estàndards internacionals, com s’està manifestant? Doncs, la voluntat d’aquest grup 
parlamentari –i entenc que també ha de ser així al Govern– ha de ser la de perseverar i 
d’insistir perquè no es donin, aquestes situacions.

Nosaltres, tal com s’ha dit des del Grup Socialista, ens mostrem oberts a parlar 
d’allò que calgui, respecte d’aquesta circular de la qual vostè ha fet esment –si no ho 
recordo malament, ha estat la senyora Sheila Marín. I, per tant, des del nostre grup par-
lamentari, tota la predisposició per mirar d’abordar totes aquelles qüestions que preci-
sament serveixin per fer de Catalunya el que és o el que desitja ser, que és un país de 
primera, amb les màximes garanties dels drets per a tots els seus ciutadans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, per donar resposta als plantejaments dels dis-
tints grups parlamentaris, disposarà, cadascun dels compareixents, de cinc minuts. Té 
la paraula el senyor Andrés García.

Andrés García Berrio

Molt bé, d’acord. I moltes gràcies per les seves paraules de reconeixement a la nostra 
feina, i també per totes les apreciacions, que crec que han anat sumant, diguem-ne, al 
coneixement que tenim, cadascú des del seu lloc, sobre la matèria, no?

Òbviament, sabem que vostès visiten presons, o sigui, ho sabem i sabem que s’ho pre-
nen amb molta responsabilitat, però, bé, nosaltres ens posem a la seva disposició també per-
què potser es pot visitar una presó des de diferents òptiques. I ens agradaria, també, que el 
treball d’avui, independentment..., confiem que es creï aquest grup de treball, però indepen-
dentment d’això, que puguem fer una feina continuada perquè els puguem adreçar quina és 
la realitat, més enllà de la constitució d’aquest grup de treball.

Hi ha una qüestió, per mi, que hem de resoldre ja, que té a veure amb l’accés. Si jo 
puc anar a una reunió amb el comitè, i, a més, ho faré d’aquí a poc –jo, els meus com-
panys–..., amb el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, que és el màxim or-
ganisme en aquesta matèria..., i haver-li de dir que jo puc, perquè sóc advocat, però que 
l’experta, la metgessa i la psicòloga que treballen amb mi no poden entrar a les presons 
catalanes, que els voluntaris que tenim treballant en la nostra entitat tampoc poden..., o 
sigui, això no pot ser. No pot ser crec que per a ningú, o sigui, hem de treballar col·lec-
tivament.

El Govern té les seves funcions; l’Administració, el síndic..., tothom, però el pa-
per de la societat civil és clau, perquè a nosaltres ens arriben coses que només ens 
arriben a nosaltres. I és així. I ho intentem fer amb el màxim rigor. Sempre. I, de fet, 
jo crec que de sobres és conegut el paper que han fet aquests darrers anys les nostres 
entitats, que han portat al fet que es pugui veure que Catalunya és el primer lloc de 
l’Estat on no hi han bales de goma; això va ser fruit, diguem-ne, de tota una conjun-
ció de factors. També s’ha treballat molt per canviar altres qüestions: en matèria d’es-
trangeria jo crec que estem en un bon camí, que també s’està mirant i que s’estan im-
pulsant altres canvis; s’ha fet també un debat molt positiu en la qüestió de les pistoles 
Taser. Bé, i crec que és necessari, aquest camí.

I, si us plau, o sigui, jo fa un mes tenia una persona que estava... O sigui, jo sóc ad-
vocat, i jo no tinc per què gestionar, i ho faig perquè està en la meva formació i no ho 
deixaré de fer, però si tinc una persona davant que està parlant amb mi directament 
del fet que no suporta més la situació d’aïllament i que necessita una sortida, però que 
s’està plantejant que aquesta sortida sigui el suïcidi, el mínim –com vaig demanar– és 
que es deixi entrar la psicòloga que treballa amb mi per poder-ne fer una avaluació. 
Perquè està bé que el professional que està dins faci la seva feina, però, si us plau, dei-
xin-nos fer la nostra feina, que hi portem molt temps, i crec que ja, d’alguna manera, 
després de molts anys, és..., com no podem estar en una situació de normalitat? I era la 
introducció, perquè crec que s’ha citat en diferents qüestions.
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Després, contestar una mica al que s’ha plantejat. Totalment d’acord: més enllà dels 
recursos –que també–..., crec que l’optimització dels recursos en matèria penitenciària 
donaria per a un altre debat, seria una cosa molt positiva i allà hi podríem entrar, però, 
sí, rebem molt bé les paraules i crec que hi ha molt camí per fer.

Respecte a la pregunta de si és només respecte a centres..., etcètera, aquests darrers 
temps estem molt preocupats..., no només nosaltres, sinó que també la relatora especial 
de Nacions Unides está preocupada, el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, perquè nosaltres els traslladem el que 
considerem que hem de traslladar. Però també altres presons: tenim casos a Quatre Ca-
mins, hem tingut casos molt greus a Lledoners, hem tingut casos a la presó de Ponent, 
hem tingut casos gairebé a totes les presons de Catalunya.

En algunes ocasions..., o sigui, per nosaltres la diferenciació és l’estructural, que 
considerem que es dóna a totes pel mateix sistema, i situacions de disfunció, d’anoma-
lia, que també hem detectat en diferents casos, i allà jo crec que s’hauria d’analitzar i 
veure què és el que està passant. No diem que això sigui sempre, que passi a tothom, 
no, no; diem que, quan passa, hi hem de respondre bé. I és que jo ja li ho he dit, a més 
d’un director d’un centre penitenciari: és que li pot arribar una informació que..., em pot 
creure o no, però és que aquesta informació potser a vostè no li arriba d’una altra mane-
ra, si no és a través de mi. És així. I en aquest sentit, volem treballar.

I res, ja, per a la resta, deixaria que la meva companya respongui a la resta de pre-
guntes.

El president

Moltes gràcies, senyor García. Té la paraula la senyora Marín.

Sheila Marín García

Bé, moltes gràcies, també, com el meu company, per les seves aportacions. I a mi 
m’agradaria respondre a la senyora Valle, de Ciutadans, respecte a aquesta qüestió de 
garantir també la seguretat dels funcionaris i no només la dels interns, i com es poden 
fer, diguéssim, conjugar aquestes dues bandes.

Doncs, bé, nosaltres pensem que un dels problemes que té el DERT és que, inde-
pendentment de totes les vulneracions de drets humans que pugui comportar per als 
interns, també s’hi donen situacions en què la seguretat dels mateixos funcionaris està 
menys garantida, perquè són situacions límit. Per tant, no és una qüestió que només 
afecti els interns, que potser és la part que nosaltres més treballem directament, però 
és que també veiem que afecta els funcionaris, perquè no podem garantir la seguretat 
igual de bé en una situació límit que en una situació més normalitzada.

I, per tant, jo sincerament considero que..., òbviament, sempre és benvingut, no?, 
que hi hagi més pressupost i una millor gestió del pressupost en temes penitenciaris, 
però crec que el problema està en una altra banda. I, en tot cas, traslladar el tema de la 
falta de recursos per al bon funcionament dels funcionaris, bé, ho hem de tractar amb 
una mica més de responsabilitat, perquè si traslladem la responsabilitat del que passa al 
DERT només als funcionaris de presons, quan el problema ve del fet que el mateix sis-
tema permet aquestes situacions..., al final els funcionaris fan la seva feina en les situa-
cions i circumstàncies que es troben per part de la mateixa Administració. I, per tant, el 
marge de maniobra existeix, però és mínim. Per tant, nosaltres pensem que s’ha d’apun-
tar una mica més amunt, en aquest cas, i replantejar un cop més, com hem dit, el siste-
ma d’aïllament i no tant com treballen o deixen de treballar els funcionaris allà.

Després, amb referència al que deia la diputada Mireia Vehí, de les seqüeles que es 
poden veure per part dels interns, donaria realment per a una altra sessió, però, bé, quan 
en parlem, en l’informe –que hi ha tot un apartat–, hi trobem de tot. Trobem que una 
persona més o menys en un context normalitzat, que rep visites per part de familiars i 
amics de manera continuada, passa a estar al DERT, i de cop i volta els familiars refe-
reixen que no el reconeixen; que després d’haver passat pel departament d’aïllament no 
reconeixen el seu familiar, una persona que més o menys... No estem parlant sempre de 
persones en situacions límit, que realment ja no tenen un recolzament per part de fami-
liars o amics de l’exterior. No, no; estem parlant de persones que tenen més o menys una 
estada a la presó normalitzada, i, pel fet de passar ni que sigui aquest període màxim 
que diu la norma, de catorze dies, es converteixen en persones diferents.
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I, a més a més, el més greu és que aquestes seqüeles s’ha demostrat que poden ser 
per a tota la vida; que realment hem de ser curosos, perquè no és una qüestió temporal, 
sinó que hi ha persones que en queden afectades per sempre més. Per tant, bé, s’han de 
prendre amb una mica més de responsabilitat, els efectes que pot tenir ficar una persona 
dintre d’un departament especial.

I, després, el tema de les sancions encadenades, no? Ens ho trobem molt, perquè, 
clar, una cosa és el que diu la normativa i una altra cosa és el que després ens trobem, 
i parlem amb un intern que ens diu que porta mesos a aïllament. Com pot ser, això? 
Doncs, pot ser, entre d’altres qüestions, pel fet de poder estar els catorze dies que la nor-
ma considera màxims, estar un dia fora –per complir amb aquesta normativa– i tornar a 
encadenar catorze dies més. I així ens podem estar mesos, i inclús anys. Clar, això tam-
poc seria vàlid, tot i fer aquesta mena –si m’ho permeten– de trampa. No seria vàlid, 
perquè la mateixa normativa internacional ja considera que això no es pot fer i que hi ha 
d’haver un temps de descans òptim entre sanció i sanció –no es poden encadenar amb 
un dia de diferència. Per tant, bé, és real, passa, i ens ho trobem moltes vegades. I per a 
nosaltres és un repte, també, com gestionar això.

I després, per últim, amb referència al que deia el diputat de Junts pel Sí, considero 
que no podem ser condescendents amb la vulneració de la normativa internacional. És a 
dir, a vegades ens dóna la sensació que entre tots acceptem, de manera molt pessimista, 
que incomplim la normativa internacional, però no hi donem la importància que té; per 
mi és molt greu. És una normativa que se suposa que està creada perquè els diferents 
països adaptin la seva pròpia per complir amb aquestes exigències i mandats interna-
cionals que hem ratificat. Per tant, no podem veure un cop i un altre com es vulneren 
aquestes normatives i, bé, o no fer res o fer poc, quan realment els consells i les direc-
trius són molts clars i molt fàcils d’aplicar, si hi ha la voluntat política d’aplicar-los.

I res més. Per part meva, reiterar l’agraïment per les seves aportacions. Crec que 
aquesta presa de contacte entre societat civil organitzada i vostès no hauria de quedar 
aquí. Reitero la nostra petició de crear un grup de treball, que crec que seria molt in-
teressant també per buscar alternatives, perquè s’han comentat maneres de..., bé, què 
fem? Sabem o partim de la base que quasi tots estem d’acord que els DERT suposen un 
problema. Què fem, a partir d’aquí? Doncs, bé, anem a treballar-ho, però tots junts i des 
de totes les òptiques, i no només des de la mateixa Administració.

I ja està.

El president

Moltes gràcies, senyora Marín. El senyor Andrés García em demanava uns segons 
per fer un missatge final, si els sembla bé. Atès que vostè (adreçant-se a María Francis-
ca Valle Fuentes) m’ha demanat la paraula, primer donaríem la paraula a la representant 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, perquè així també li donaríem la paraula al senyor 
Andrés García perquè ens adrecés unes darreres paraules. Té ara la paraula la senyora 
María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Es simplemente por aclaraciones a la señora Marín. Quizá no 
me he expresado bien cuando he hecho mi exposición; yo lo que quería decir es que, 
evidentemente, los funcionarios de prisiones hacen su trabajo lo mejor que pueden, en 
las condiciones que pueden. Simplemente, lo que yo quería añadir es lo que ustedes 
mismos dicen en su informe: que son necesarias una mayor formación y una mayor do-
tación de recursos para que estos funcionarios puedan hacer mejor su trabajo.

Nada más. Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. També demana trenta segons la paraula el portaveu del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Algú més voldrà fer ús de la paraula? (Pausa.) Tam-
bé la senyora Mireia Vehí. El senyor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Bé, jo, en tot cas, em dec haver expressat molt mala-
ment, perquè jo en cap cas he dit que ens hàgim de conformar o hàgim de normalitzar 
l’incompliment de paràmetres internacionals, de compliment d’aquest règim, i, per tant, 
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si és així, doncs, lamento la meva manca de capacitat d’expressió. Precisament el que 
deia era el contrari, que creia que tant de bo, és la voluntat del nostre grup parlamenta-
ri..., el que hauríem de fer és excel·lir, precisament, en l’àrea de la protecció dels drets 
humans dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. La diputada Mireia Vehí, si us plau.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Arran de les últimes paraules que ha dit el senyor Orobitg, jo 
crec que d’aquí en podríem treure –no sé com ho veuen, la resta de grups parlamentaris, 
però...– el compromís de treballar perquè es pugui obrir aquest grup de treball. I des de 
Junts pel Sí no sé si podrien adquirir el compromís de traslladar-ho a la conselleria i que 
a la propera Comissió de Justícia puguem resoldre..., a veure si podem obrir aquest es-
pai d’avaluació i d’anàlisi sobre els DERT.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Finalment, ara sí, perquè ens pugui adreçar el se-
nyor Andrés García unes darreres paraules, té la paraula el senyor García.

Andrés García Berrio

Moltes gràcies. No, simplement, m’havia deixat una cosa que creia que era impor-
tant. En cap cas l’hem entès malament, el representant de Junts pel Sí –no en recordo 
el nom, disculpi. Al que ens referim és que ens calen fets. Llavors, crec que hem de tre-
ballar perquè, si la normativa internacional diu una cosa, treballem una mica més entre 
tots per intentar... No parlàvem tant de la intervenció, parlàvem que sabem que és com-
plicat, que l’Administració pública és complicada, però sí que creiem que, si hi han ex-
perts internacionals en la matèria, hem de caminar cap allà tots plegats.

I simplement, per acabar, dir-los que per nosaltres és un exercici de coresponsabi-
litat amb tothom, amb tots els partits, independentment del seu posicionament. Estem 
parlant de drets humans; crec que allà és on tothom ens trobem, i pensem que des d’allà 
ho farem.

I la puntualització és que, òbviament, també estem treballant i treballarem per un 
canvi en la normativa a nivell de l’Estat espanyol i en matèria penitenciària que pu-
gui permetre també, conjuntament, canviar la situació. Sabem que és difícil, sabem 
que comencem a treballar una qüestió que potser fa un temps que no es treballa des 
d’aquesta profunditat, però, bé, ho agraïm molt. I aquesta disposició que hi ha hagut 
el dia d’avui i la que hi continua havent també amb el Govern i amb, diguem-ne, els 
diferents partits i tal, crec que és molt positiva per a tothom. I moltes gràcies, i ho con-
tinuarem.

I l’últim, també, que no dubtin..., suposo que, bé, ens adreçarem a vostès per pas-
sar-los de nou l’informe i alguna sèrie de material que creiem que els pot ser d’interès. 
No dubtin en cap moment a comptar amb nosaltres per a qualsevol situació. Si han de 
fer una visita a una presó, els en donem la nostra visió, i potser els podem dir que parlin 
amb algun o algun altre intern, que potser és interessant per a vostès. Només..., la total 
predisposició.

I moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor García. El cognom del portaveu és fàcil: Orobitg, eh?, és 
comú, és un cognom molt comú. (El president riu.)

Moltes gràcies per la seva compareixença, per la seva presència i també per la seva 
disposició de cara al futur, tal com vostès han expressat.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i tretze minuts.
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