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Sessió 20 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Pre-
sideix Germà Gordó i Aubarell, acompanyat del secretari, Lluís Guinó i Subirós, i de la se-
cretària en funcions, Anna Simó i Castelló. Assisteix la Mesa la lletrada Immaculada Folchi i 
Bonafonte.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Carmina Castellví i Vallverdú, Violant 
Cervera i Gòdia, Jordi Cuminal i Roquet, Jordi Orobitg i Solé, Àngels Ponsa i Roca, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de 
Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, José María Espejo-Saave-
dra Conesa, Lorena Roldán Suárez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; 
Rosa Maria Ibarra Ollé i Eva Martínez Morales, 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.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Justícia, Carles Mundó Blanch, acompanyat 
del secretari general de Justícia, Adrià Comella Carnicé, i del director general de Serveis Pe-
nitenciaris, Amand Calderó Montfort.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre el tan-

cament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (tram. 355-00062/11). Conseller, del 
Departament de Justícia. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció de 
contracte (tram. 250-00626/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 245, 26).

3. Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres penitenciaris als pro-
ductes de primera necessitat (tram. 250-00845/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
333, 39; esmenes: BOPC 376, 9).

4. Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya (tram. 259-
00002/11). Govern de la Generalitat. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 52).

El president

Bon dia a totes i a tots. Abans de començar la sessió, se’ns ha comunicat la substitu-
ció ja sabuda del diputat Ferran Pedret per la senyora Eva Martínez; i en el cas, també, 
de la CUP - Crida Constituent, la substitució del diputat Benet Salellas per la diputada 
Mireia Vehí. Hi ha alguna substitució més? (Pausa.) Sí, senyor Orobitg?

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. En aquest cas, pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, el senyor Albert Batalla s’incorporarà substituint el senyor Lluís Guinó.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Alguna substitució més a comunicar? (Pausa.) No.

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització 
per extinció de contracte (retirada)

250-00626/11 

Aleshores, fer constar també –i ja iniciem així la sessió i donem la benvinguda tant 
al conseller de Justícia com al seu secretari general, com al director general de Serveis 
Penitenciaris i a la resta de membres del Departament de Justícia que l’acompanyen–, 
doncs, que hem de comunicar que s’ha retirat. Així se’ns ha comunicat per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el punt número 2. És així, senyora Valle? 

María Francisca Valle Fuentes

És així. Bon dia a tothom –és així. I volia fer una prèvia abans de començar la com-
pareixença d’aquest matí, si us plau.
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El president

Digui.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, és relatiu a la presentació que hem fet sobre la petició del projecte de llei sobre 
voluntats digitals, que vàrem fer una petició per escrit...

El president

Ara l’hi volia comunicar, sí.

María Francisca Valle Fuentes

Perfecte. Doncs.

El president

Li comunico que quan acabi la sessió, eh?, el que els demanaré, tant als portaveus 
dels grups parlamentaris com als membres de la Mesa, que restin aquí amb relació a 
una petició, justament, d’una compareixença que va ser demanada en el seu moment pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, per tal de que el Grup de Ciutadans es pugui explicar, 
i que nosaltres també puguem explicar una mica l’informe que ens ha fet la lletrada. I a 
partir, doncs, d’escoltar els diversos grups parlamentaris, la Mesa prendrà la decisió 
corresponent, tal com reglamentàriament correspon. 

També els comento que hi haurà un segon tema també a parlar, un cop acabada la 
sessió, que és amb referència a les compareixences del CIE, eh?, de que hi ha hagut 
unes respostes no gaire positives, i jo els voldria comentar també als portaveus dels 
grups parlamentaris l’estat de la qüestió perquè, a més a més, estava previst que es po-
drien substanciar les compareixences corresponents en la propera Comissió de Justícia.

Però això anirà un cop acabada aquesta sessió. Alguna qüestió més? (Pausa.) No? 
(Pausa.)

Sessió informativa amb el conseller de Justícia sobre el tancament  
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 

355-00062/11

Doncs, aleshores, passaríem al punt primer, que és la sessió informativa de la Co-
missió de Justícia amb el conseller de Justícia, també amb els membres que l’acompa-
nyen del seu departament, sobre el tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Bar-
celona.

Té la paraula el conseller de Justícia, i si vol delegar en algun dels membres del seu 
equip, per un temps màxim de trenta minuts.

El conseller de Justícia (Carles Mundó i Blanch)

Moltes gràcies, president. I bon dia a tothom, bon dia al secretari general del depar-
tament, al director general de Serveis Penitenciaris, altres persones del Departament de 
Justícia, als portaveus dels grups parlamentaris, als diputats i diputades, moltes gràcies 
per ser avui aquí, per poder compartir aquesta compareixença amb vostès i explicar, 
tal com és l’objecte de la compareixença, quin és l’estat i el moment del procés de tan-
cament de la presó Model de Barcelona. I em sembla que aquesta compareixença, que 
va ser a petició pròpia, és especialment oportuna, a més tenint en compte la moció que va 
aprovar el Ple del Parlament de Catalunya, amb una àmplia majoria, amb 123 vots del 
135 diputats.

I, per tant, crec que és especialment oportú poder donar compte de la situació 
d’aquests mesos que portem de treball i que el que estem fent és, en bona mesura, com-
plir exactament els punts d’aquella moció, que són els que han de fer possible el tanca-
ment, dins d’aquest any 2017, com explicaré més endavant, i fer-ho en els termes en que 
la mateixa moció expressava. Per tant, crec que és una bona oportunitat no només per 
explicar el moment, el procés de tancament, sinó també per donar comptes del compli-
ment d’aquella moció. I començaré fent la foto del moment en el que ens trobem i des-
prés desenvolupant, des de l’inici d’aquest procés fins arribar a aquesta situació. 

Amb relació al procés de tancament, vull informar-los que la situació a dia d’avui 
és que ja s’ha tancat la cinquena i la sisena galeria, s’ha traslladat la unitat psiquiàtrica, 
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s’ha traslladat el mòdul de geriatria, aquesta setmana quedarà completat el trasllat del 
centre obert 1. I, si a tot això hi posem xifres, des del dia 6 de març, que és la data en 
la qual van entrar els darrers interns a la Model –i, en aquell moment, hi havia 931 in-
terns al centre–, explicar-los que, en dates d’avui mateix, amb dades d’aquest matí, queden  
actualment a la Model 398 interns i, per tant, estem complint amb el calendari que  
havíem anunciat. El buidatge de la presó Model s’està complint en els termes que havíem 
previst i que havíem explicat a tothom i, per tant, avui és especialment important donar 
compte d’això.

La imatge de les furgonetes dels Mossos d’Esquadra traslladant presos de la presó 
Model serà constant des d’ara i fins al dia del seu tancament. A partir d’avui, s’inicia i 
s’intensifica el procés de trasllat d’aquests interns. Com els deia, serà constant la imatge 
de les furgonetes dels Mossos d’Esquadra traslladant els presos de la presó Model cap 
a d’altres centres, des d’ara i fins al dia d’avui. A partir d’avui, intensifiquem aquests 
trasllats perquè la presó Model quedi buida el dia 8 de juny. L’endemà, el 9 de juny, farà 
cent tretze anys exactes de la seva inauguració. Cent tretze anys després la presó Model 
de Barcelona tancarà les seves portes i passarà definitivament a la història.

Aquesta seria la conclusió del que representa el procés de tancament de la presó Mo-
del. Però, certament, arribar fins aquí no ha estat senzill. Ha estat un procés complex. 
Han estat mesos de treball per poder valorar la situació i poder prendre, quan es dispo-
sava de tota la informació, prendre la decisió de si el més convenient era o no tancar la 
presó Model. Aquest tancament sempre hem explicat que és una oportunitat per reorde-
nar el conjunt del sistema penitenciari de Catalunya. Així ho hem entès, així ho hem 
explicat. I les raons per les quals calia tancar la presó Model de Barcelona són cone-
gudes: és un centre obsolet, és un centre on les condicions de vida dels interns són fran-
cament millorables. I jo vull posar èmfasi també en aquest punt que no sempre es té 
present; es tenen present consideracions externes però no es tenen sempre presents les 
condicions de vida dels interns en aquest centre, el més antic de Catalunya, amb cent 
tretze anys d’història com els deia fa un moment, en unes condicions de seguretat que 
són precàries, que, per tant, posar al dia amb els mínims indispensables ens requeriria 
una inversió de 25 milions d’euros que considerem que no es justifica en el context del 
sistema penitenciari que tenim i que tampoc es podria executar de la nit al dia. 

I, finalment, creiem que també una de les raons importants i una de les raons que 
ni molt menys podem obviar és que donem resposta a una demanda veïnal i també de 
l’Ajuntament de Barcelona que arrossega una història de més de trenta anys de reivindi-
cació. Aquest diagnòstic, òbviament, ha anat acompanyat d’una anàlisi aprofundida del 
que és el sistema. Coneixen, perquè he tingut oportunitat d’explicar-ho en altres oca-
sions, el conjunt del sistema a l’inici del procés de tancament de la presó Model. Ens do-
nava la foto següent: tenim un 67 per cent d’ocupació de les places en el conjunt del sis-
tema penitenciari i, un cop completat el procés de tancament de la presó Model, aquest 
percentatge serà del 72 per cent. Per tant, els increments d’ocupació que representarà en 
la majoria de centres són increments petits i poc rellevants quant al funcionament dels 
centres i, per tant, se semblarà molt la foto inicial a la foto final. 

Hem parlat de l’obsolescència del centre i hem de parlar també de l’existència d’equi-
paments d’última generació que estaven absolutament infrautilitzats, i em refereixo al 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar, al Tarragonès, una presó nova de trinca, 
inaugurada fa un any i mig que, a l’inici del procés del tancament de la Model, estava a 
un 35 per cent de la seva utilització. Les darreres setmanes, també gràcies a la posada 
en funcionament de la nova depuradora del Catllar, ha estat possible completar aquest 
procés d’obertura i, per tant, donem ús a una infraestructura, el Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, d’última generació, amb les millors condicions que pot tenir un centre peniten-
ciari i, per tant, estem fent una gestió més eficient dels recursos que tenim a l’abast. I és 
també, el tancament de la presó Model, una oportunitat per acostar, en molts casos –no 
en tots–, molts treballadors i molts interns al seu lloc de residència o de residència de 
les seves famílies. 

També els esmentava que aquesta era una demanda compartida amb l’Ajuntament 
de Barcelona. De fet, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern de Catalunya porten anys 
establint el mecanisme per poder facilitar el procés de tancament de la presó Model. 
S’han subscrit diversos convenis i protocols en els darrers anys i, evidentment, l’Ajun-
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tament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya tenien i tenen el criteri compartit 
i la voluntat compartida de reordenar els equipaments de la ciutat de Barcelona, fet 
que, després de mesos de negociació, durant l’any 2016 va ser possible poder concretar 
aquestes voluntats en el conveni que vam signar el 10 de gener passat amb l’alcaldessa 
de Barcelona, el vicepresident del Govern i jo mateix.

El conveni amb l’Ajuntament de Barcelona conté, com a elements principals, la ces-
sió de dos solars, 26.000 metres quadrats, que permetrà, en primer lloc, tancar la presó 
Model, un espai que en mans de l’Ajuntament de Barcelona serà destinat a equipaments 
per al barri i equipaments per a la ciutadania del conjunt de l’Eixample i del conjunt de 
la ciutat. També permetrà poder construir un nou centre obert, que ha de facilitar el tan-
cament del centre obert de la Trinitat Vella l’any 2021, on es previst que es construeixin 
265 habitatges de protecció oficial; i, finalment, han de permetre també, aquests espais 
cedits, la construcció d’un nou centre penitenciari per a dones i presos preventius amb 
l’horitzó del 2025, que permetrà tancar la presó de Wad-Ras, que, un cop finalitzat el 
tancament de la presó Model, passarà a ser el centre penitenciari més antic de Catalu-
nya, construït l’any 1915, amb l’especial interès que té poder disposar en el nostre siste-
ma penitenciari d’un centre penitenciari pensat per a les dones, un centre penitenciari 
amb perspectiva de gènere, tenint present les necessitats que tenen les recluses quan es-
tan en privació de llibertat.

Amb relació al centre obert, el mes de febrer, el dia 14 de febrer, el Govern va pren-
dre un acord plurianual per assegurar-ne el seu finançament, 33 milions d’euros que fa-
ran possible la construcció del centre obert. Actualment, aquesta qüestió està en fase de 
licitació del projecte i la previsió és iniciar les obres de construcció l’any que ve, l’any 
2018, amb l’horitzó de tenir finalitzada la construcció del centre obert i la seva posada 
en funcionament l’any 2021. Amb relació al centre de dones i presos preventius, s’està 
treballant en la redacció del pla funcional i, completat aquest tràmit, es procedirà a la 
licitació i adjudicació del projecte i posteriorment la licitació i adjudicació de les obres, 
amb la previsió de disposar d’un nou centre penitenciari per a dones i presos preventius 
a la ciutat de Barcelona l’any 2025. 

Els deia, i hi he insistit, que el tancament de la presó Model és una oportunitat per a 
la modernització i la racionalització del conjunt del sistema. I els canvis i les interven-
cions que portarem a terme no es limiten només a la ciutat de Barcelona, sinó que el 
mateix 14 de febrer el Govern va prendre un altre acord, un acord que l’hem anomenat 
«pla de xoc», en el qual destinem 26 milions d’euros –26 milions d’euros– a altres ac-
tuacions en els centres penitenciaris que esdevindran els més antics del nostre sistema 
penitenciari, per bé que no estem parlant de centres centenaris, sinó de centres que te-
nen entre vint i trenta anys d’existència. 

Estem parlant de 26 milions d’euros que es destinaran a millorar i a posar al dia el 
Centre Penitenciari Quatre Camins, el Centre Penitenciari Brians 1, a millorar el Cen-
tre Penitenciari Brians 2 i també el Centre Penitenciari Ponent, a Lleida. I també a fer 
les actuacions necessàries per assegurar el funcionament del centre penitenciari Wad-
Ras fins a l’any 2025, data prevista pel seu tancament. A més d’això, també tenim en els 
nostres plans la construcció del nou centre obert de la ciutat de Tarragona, amb una in-
versió ja compromesa, també amb un acord de Govern, de 9 milions i mig d’euros, que 
permetrà que l’any 2019 es pugui posar en funcionament el centre obert de Tarragona. 
I això farà possible també tancar definitivament l’antiga presó de la ciutat de Tarragona, un 
espai amb unes dimensions molt importants, que ara acull només els interns del centre 
obert, un centenar d’interns i, per tant, un espai valuós que està infrautilitzat. I posar en 
valor aquest espai ens haurà de permetre endegar altres projectes també necessaris a la 
ciutat de Tarragona, com és el Fòrum Judicial. 

Un procés, el del tancament de la Model, que ha estat possible i que és possible grà-
cies a la implicació de moltíssima gent. També des del Govern, i ho vull fer constar, la 
coordinació que hi hagut en l’àmbit del Govern amb els diferents departaments que han 
fet possible que aquest procés fos realista i que aquest procés es pogués portar a terme 
amb la diligència amb què s’està treballant. I per això vull fer constar la bona feina que 
ha fet el Departament d’Interior a través del Cos de Mossos d’Esquadra, el Departament 
d’Ensenyament, el Departament de Salut, el Departament d’Economia, en especial la Di-
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recció General de Patrimoni, i, pel que fa a la funció pública, també cal agrair la feina 
del Departament de Governació.

Aquest procés, que té una part de disseny i una part d’estudi aprofundida a l’hora 
de tenir tots els elements, si el portàvem a terme era imprescindible fer-ho a base del 
diàleg amb tothom. I aquesta ha estat la nostra voluntat, i creiem modestament que en 
bona mesura segur que hi ha coses millorables sempre però que en bona mesura aquest 
diàleg és el que ha presidit la relació amb tots els interlocutors. Evidentment, diàleg amb 
els representants dels treballadors, i m’hi referiré de manera més extensa més endavant. 
Diàleg amb els advocats. He tingut l’oportunitat de reunir-me amb els catorze col·legis 
d’advocats de Catalunya i especialment amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, tal 
com la mateixa moció ens indicava, i amb els col·legis d’advocats, el 23 de març, vam 
signar un conveni per implantar el sistema de videoconferències de tal manera que pu-
guem tenir tots els centres penitenciaris de Catalunya, i també tots els col·legis d’advo-
cats de Catalunya degudament comunicats per fer possible, per fer més fàcil la comuni-
cació, la relació entre els interns i els advocats.

També, en l’àmbit dels professionals, hem tingut l’oportunitat de compartir el plan-
tejament i els calendaris del procés de tancament de la presó Model amb el col·legi de 
psicòlegs, el fer-ho també en l’àmbit de la judicatura, amb qui a data 21 de febrer els 
vam comunicar que a partir del 7 de març el centre de Brians 1 passava a ser el centre 
de preventius de referència de les comarques de Barcelona. I, òbviament, aquest diàleg 
també s’ha fet amb una part molt important implicada en aquest procés, que són els 
veïns. He tingut l’oportunitat –i saludo al president de l’Associació de Veïns de l’Es-
querra de l’Eixample, que veig que ens acompanya–, he tingut l’oportunitat de compar-
tir tot aquest procés i d’escoltar molt els veïns de l’Eixample, els veïns de Trinitat Vella 
o, recentment, els veïns de Zona Franca per explicar-los el calendari i els termes en els 
quals estan previstes les actuacions en aquest barri. Com també hem mantingut un dià-
leg constant i fluid amb les entitats del tercer sector, amb les entitats que treballen amb 
voluntariat als centres penitenciaris i, per citar-ne una de les més rellevants, citaria la 
bona relació amb Justícia i Pau. 

Els deia, aquet diàleg, lògicament, ha estat especialment intens amb els represen-
tants dels treballadors. Els representants dels treballadors han estat informats dels 
plans, dels propòsits i les intencions del Departament de Justícia puntualment i des del 
primer moment, per més que potser en la legítima defensa dels interessos respectius en 
algun moment s’ha volgut traslladar la idea que no s’havia fet aquest procés d’infor-
mació i de compartir la informació amb els representants dels treballadors. Evident-
ment, els representants dels treballadors se’ls va informar puntualment del conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona, se’ls va informar del propòsit del Departament de Justícia 
d’estudiar anticipar el tancament de la presó Model, quan aquesta proposta, el mes de 
febrer –va ser una decisió presa el dia 20 de febrer–, se’ls va reunir per explicar amb tot 
detall la proposta de tancament, una reunió que va ser prèvia a la comunicació públi-
ca i, per tant, els representants dels treballadors van tenir informació puntual i primera 
abans que ningú més de quins eren els propòsits i els plans del departament. I, evident-
ment, a partir d’aquí s’han produït múltiples reunions a tots nivells. 

Fruit d’aquest diàleg, un diàleg intens, un diàleg amb molts elements sobre la taula, 
va ser possible la constitució d’una mesa de negociació entre el Departament de Justícia 
i els sindicats. I aquesta mesa de negociació venia avalada per la consulta, pel referèn-
dum que els sindicats presents en l’àmbit dels serveis penitenciaris van realitzar el 28 de 
febrer a la presó Model. Una consulta, un referèndum que va rebre l’aval molt majoritari 
de la plantilla, amb un 72 per cent de vots a favor dels treballadors de la presó Model, de 
seure a negociar els termes d’aquest procés de tancament. I aquesta negociació que va 
donar lloc a un calendari intens de reunions va finalitzar afortunadament amb un acord 
que es va materialitzar, que es va signar el dia 16 de març amb tres dels quatre sindicats 
representatius de l’àmbit de presons a Catalunya. 

Aquest acord, signat amb tres dels quatre sindicats el 16 de març, conté disset punts, 
dels quals jo destacaré els que em semblen a efectes de l’explicació d’avui els més relle-
vants. En primer terme el compromís que des de la conselleria de Justícia hem mani-
festat des del minut zero, el compromís de mantenir tots i cadascun dels llocs de treball 
dels treballadors de la Model, però també de tots els altres centres penitenciaris, tant 



DSPC C 398
3 de maig de 2017

Sessió 20 de la CJ 8

dels funcionaris com del personal interí. I no només del Departament de Justícia sinó 
també del Departament de Salut o del Departament d’Ensenyament que presten els seus 
serveis en l’àmbit dels serveis penitenciaris. Un altre compromís d’aquest acord signat 
amb els sindicats de presons era, i aquest és un mèrit que cal reconèixer a l’esforç nego-
ciador dels sindicats, el fet de garantir que els treballadors de seixanta-dos anys i més 
poguessin mantenir el seu lloc de treball en algun dels centres de la ciutat de Barcelona, 
fos a Trinitat Vella o fos a Wad-Ras.

En tercer terme, es garanteix amb aquest acord la reubicació dels treballadors de la 
presó Model en un centre proper a la ciutat de Barcelona, ja sigui a Brians 1, a Brians 2, 
a Quatre Camins o a la presó de joves. Per tant, tots els treballadors de la presó Model 
que ho vulguin podran mantenir el seu lloc de treball en algun dels quatre centres més 
propers a la ciutat de Barcelona. L’altre element rellevat d’aquest acord amb els repre-
sentants dels treballadors és pactar els criteris per establir els barems en el procés de 
reubicació, en un procés que necessàriament havia de ser i ha de ser transparent, i així 
s’està portant a terme. També aquest acord conté el compromís de mantenir en idèntica 
situació les condicions salarials, la categoria, els horaris i els permisos. 

I, finalment, dues qüestions més. D’aquest acord en sorgeix una comissió de segui-
ment formada pels representants dels treballadors, dels sindicats que van subscriure 
l’acord i, per part del Departament de Justícia, integrada pel secretari general i pel di-
rector general dels Serveis Penitenciaris. I, finalment, destaco d’aquest acord la voluntat 
d’estudiar conjuntament amb els representants dels treballadors la manera de com és 
més convenient reforçar i millorar el transport que ja existeix per arribar als centres pe-
nitenciaris més propers a la ciutat de Barcelona.

Altres efectes positius, des del nostre punt de vista, d’aquest acord és el fet que 
l’acord permetrà reforçar les plantilles del conjunt del sistema. Aquesta era una vella 
demanda dels sindicats que en molts moments per dificultats pressupostàries es feia 
molt difícil de pensar que era possible; i, en canvi, el procés de tancament de la presó 
Model ha esdevingut una oportunitat per reforçar les plantilles del conjunt dels centres 
penitenciaris que tenim arreu del país. I també és una oportunitat per a molts dels tre-
balladors, segurament no per a tots, i això entenc que pot generar algun inconvenient a 
alguns treballadors, però, evidentment, en una decisió complexa cal posar a la balança 
els punts forts i els punts febles i optar per prendre la decisió en funció del que pesi més; 
també ha estat per a molts treballadors una oportunitat per acostar el seu lloc de treball 
al seu lloc de residència. I aquí tenim mots treballadors dels serveis penitenciaris que 
fins ara presten els seus serveis en els centres penitenciaris de l’àrea metropolitana de 
Barcelona però que tenen la seva residència a les comarques de Tarragona, a les comar-
ques de ponent, que podran veure com s’acosten a treballar en un lloc més proper al seu 
domicili.

Per tant, fem una valoració positiva d’aquest acord amb els sindicats i entenem que 
en bona mesura aquesta valoració positiva també era compartida o és compartida per 
una part molt important dels treballadors dels serveis penitenciaris. I em sembla, per fer 
aquesta afirmació, una bona mesura el fet que en el mes d’abril un sindicat de la presó 
Model va plantejar una convocatòria de vaga que per falta de participació de la mateixa 
plantilla va quedar desestimada, i a mi em sembla això un senyal de que en termes ge-
nerals els treballadors entenen que el procés i el pacte que es va assolir s’està portant en 
els termes en què era esperable.

En relació amb els interns que hi ha a la presó Model, també em sembla rellevant ex-
plicar en quins termes s’ha portat a terme. En primer lloc, fer unes consideracions més 
generals. Insistir en què les condicions de vida dels interns a la presó Model eren unes 
condicions francament millorables. Era el centre més antic; era el centre més deteriorat 
dels que tenim al sistema; era un centre obsolet, un centre que requeria grans inversions 
per posar-lo al dia, inversions que tampoc es podien fer en un dia i que, per tant, també 
ens situava en un calendari de futur. Per altra banda, recordar que el centre de la Model, 
un centre principalment de presos preventius, fa que pel fet que el 80 per cent d’aquests 
presos preventius tinguin una estada mitjana al centre de quaranta-set dies es produeix, 
a partir del 7 de març, data en la qual ja no van entrar nous interns a la presó, es pro-
dueix un buidatge de forma natural que en bona mesura explica el procés de tancament 
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que els deia abans. Comencem amb 931 interns; aquest matí, el darrer recompte, són 
398 els interns que hi ha a la presó Model. 

El treball de trasllat dels interns a altres centres s’ha fet amb un treball individual 
amb tots els interns. S’han demanat les seves preferències i s’ha comptat amb l’opi-
nió dels interns per atendre aquesta petició sempre que ha estat possible. S’ha utilitzat, 
com no pot ser d’una altra manera, el criteri de proximitat tant del seu lloc de residèn-
cia com de la residència de la seva família. S’ha tingut en compte, i aquest és un ele-
ment rellevant, si els interns tenen o no comunicacions amb les seves famílies perquè, 
malauradament, és una dada, des del meu punt de vista, trista, però hi ha un percentatge 
considerable d’interns que no mantenen comunicacions amb l’exterior, que no tenen co-
municacions amb les seves famílies. S’ha garantit també –i això és un element essen-
cial– el manteniment del programa individual de tractament, el PIT. No hi ha un nou 
PIT pel fet que un intern canviï de centre i, a més a més, el fet que aquest PIT sigui ac-
cessible informàticament fa que tots els professionals de qualsevol centre penitenciari 
coneguin quin és el programa de tractament, quina és l’evolució de l’intern en aquest 
programa de tractament i, per tant, que el canvi de centre penitenciari no representi una 
distorsió. I, finalment, s’ha volgut assegurar el manteniment i la continuïtat del treball a 
les presons. I aquí és remarcable la feina que ha fet el Cire, el Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció, de fer un trasllat ordenat dels tallers productius per no interrompre l’ele-
ment del treball en els centres penitenciaris, que és, en el nostre punt de vista, un dels 
punts forts en el procés de reinserció. 

I en relació amb les famílies, òbviament, també s’està treballant en el reforç del 
transport i s’han multiplicat per dos els ajuts dels servis socials penitenciaris per facili-
tar la comunicació de les famílies amb els interns. Els deia, els recordava fa un moment 
les dades, la presó, l’inici..., la situació de la presó Model avui és que ja s’ha tancat la 
cinquena i la sisena galeria, s’ha traslladat la unitat psiquiàtrica, s’ha traslladat el mòdul 
de geriatria, aquesta setmana quedarà completat el trasllat del centre obert i fa que a dia 
d’avui, avui 3 de maig, hi hagi a la presó Model 398 interns i, per tant, estem complint 
amb el calendari previst. I per això la imatge de les furgonetes dels Mossos d’Esquadra 
traslladant interns de la presó Model serà constant des d’ara i fins a la data del seu tan-
cament. 

I a partir d’avui intensifiquem aquests trasllats perquè la presó Model de Barcelona 
quedi buida el dia 8 de juny; i, per tant, l’endemà, el 9 de juny, es compliran cent tret-
ze anys exactes des de la seva inauguració, i cent tretze anys després la presó Model de 
Barcelona tancarà les seves portes i passarà definitivament a la història. Després de molts 
anuncis i de moltes promeses, finalment serà possible tancar la presó Model. Aquest –ja 
hi he insistit i ho vull remarcar– ha estat un esforç de molta gent, un esforç de molts tre-
balladors del Departament de Justícia. I vull agrair especialment la feina de coordina-
ció del secretari general i la feina d’execució del director dels Serveis Penitenciaris per 
coordinar l’equip de tancament, que, des de molts àmbits i des de moltes disciplines, ha 
organitzat i ha previst el procés de tancament perquè es pogués portar a terme amb les mà-
ximes garanties i incomodant el mínim a tots els col·lectius que es veuen afectats.

Evidentment, i ho vull fer de manera molt explícita, donar les gràcies als grups par-
lamentaris que van donar suport a la moció que va aprovar el Ple del Parlament. Cent 
vint-i-tres dels 135 diputats van definir els termes i el calendari en els quals s’havia de 
portar a terme aquest procés de tancament. I em sembla que és una implicació potser no 
sempre fàcil, però crec que, en aquest cas, hem estat tots plegats a l’alçada del moment 
i de la dificultat que requeria aquest procés. I també em sembla just agrair als represen-
tants dels treballadors, que han fet un esforç... –un esforç que no sempre és senzill, a 
l’hora de donar explicacions al conjunt del col·lectiu–, que han fet un esforç per explicar 
els elements rellevants d’aquest procés de tancament. I, per tant, em sembla que és just, 
també, agrair la responsabilitat que han tingut els representants dels treballadors que 
van subscriure un acord amb el Departament de Justícia per fer de manera ordenada i 
fer de manera pactada aquest procés de tancament.

Aquest diàleg amb tothom segur que ens farà veure que no tot ho hem fet bé. Segur 
que la nostra voluntat era poder atendre totes les demandes, poder millorar tot allò que 
des d’un inici pogués ser corregit o pogués ser millorat, però, certament, aquest diàleg 
amb tothom haurà fet possible que un trencaclosques molt complicat, com era el pro-
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cés de tancament de la presó Model, hagi estat possible. I també, ho he fet i ho reitero, 
donar les gràcies al conjunt del Govern, als departaments d’Interior, de Salut, d’Econo-
mia, d’Ensenyament, de Governació, que han facilitat amb la seva tasca, cadascú des 
del seu àmbit, aquest procés. 

Tancar la Model era una oportunitat –era una oportunitat– per ordenar i moder-
nitzar el conjunt del sistema penitenciari, per millorar les plantilles de tots els centres 
penitenciaris, per atendre una demanda històrica dels veïns de l’Eixample i dels veïns 
de Trinitat Vella i per reordenar els equipaments de la ciutat de Barcelona. El repte era 
gran i ha estat possible gràcies al fet que molta gent, també els que avui sou aquí, hem 
sabut estar a l’alçada del moment.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller. Hem donat la benvinguda, tal com ha fet també el mateix 
conseller, al president de l’Associació de Veïns de l’Eixample, que s’ha incorporat al co-
mençament de l’exposició que ens feia el conseller. 

I ara és el torn dels grups parlamentaris. Els portaveus podran parlar per un temps 
màxim de deu minuts. Té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, la 
senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenos días a todos los comparecientes y, asimismo, también, 
un saludo especial al presidente de la Asociación de Vecinos del Eixample, que como 
ha dicho usted, presidente, nos acompaña hoy aquí. 

Mire, yo quiero comenzar diciendo que vaya por delante nuestra postura ante el cie-
rre de la Modelo, y nuestra postura, tal y como pudo verse en el último Pleno de febre-
ro, fue favorable al cierre de la Modelo. Nosotros estamos de acuerdo con el cierre de 
la Modelo porque consideramos, efectivamente, que es un centro obsoleto, que es un 
centro que tiene una pésimas condiciones de habitabilidad para los internos, y además 
había que atender a las reivindicaciones que realizan los vecinos del Eixample, y que 
era necesario dar una respuesta para que tuviesen un lugar donde poder atender esas ne-
cesidades sociales en diferentes ámbitos, tales como pueden ser el juvenil, el de la gent 
gran o todo lo que se pretende. Desde aquí mostramos nuestro especial deseo a que esto 
llegue a cumplirse. Y hasta aquí coincidimos, conseller. 

Era y es necesario el cierre de la Modelo y la transformación de este espacio en al-
ternativas sociales para los vecinos del Eixample. Bien. Pero de un miembro del Govern 
de Cataluña como es usted y representante de todos los catalanes nosotros esperamos 
también una actuación más rigurosa, y también una actuación más transparente que la 
que ha tenido. Usted mismo ha dicho que, efectivamente, no todo lo han hecho bien, que 
hay muchas cosas que se podrían mejorar. Y yo le digo, desde aquí le digo que, efecti-
vamente, que en un tema tan complejo como este donde hay muchas sensibilidades en 
juego y donde hay..., es un tema complejo, como le estoy diciendo, y hay cambio de con-
diciones de vida de mucha gente, mucha gente como presos, como familiares de presos, 
como funcionarios. Usted tenía que haber sido, como le digo, más transparente y más 
riguroso, y haber tenido un poco más de sensibilidad a la hora de tomar decisiones, y 
consideramos que usted no la ha tenido, y se lo decimos porque creemos que estamos 
en la obligación de decírselo, somos el primer grupo de la oposición y, por tanto, es 
nuestra obligación mantenerle al tanto de lo que pensamos.

Porque yo le digo, conseller, que usted ha actuado en este caso por la vía de los he-
chos consumados y con opacidad. Y le digo esto porque este hecho usted lo informó, en 
primer lugar, a través de los medios informativos, ni con sindicatos, ni con funcionarios, 
ni a presos; usted fue a los medios televisivos y allí informó. Usted ha empezado, cier-
tamente, la negociación con los funcionarios a través de la moción que se presentó en el 
mes de febrero, una moción que también he de decirle un tanto justita –un tanto justita–, 
porque lo único que decía era que determinaba el cierre del centro, que garantizaba que 
no comportaría ninguna pérdida de puesto de trabajo y que se iniciaría el cierre de Tri-
nitat Vella y el comienzo a construir un centro abierto en la Zona Franca. Y nada más. 
Y consideramos que poca cosa decía aquella moción para tener en cuenta la cantidad de 
movimiento que ha habido y que está habiendo a raíz del cierre de la Modelo. 
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Porque no solo hay movimiento con respecto a funcionarios y con respecto a presos 
de la Modelo; también con respecto a los que están en otros centros. Usted bien ha di-
cho que el centro Brians 1 es el que será centro de preventivos. Por tanto, una moción 
tan justita requería enmiendas, enmiendas que los grupos de la oposición le hicimos y 
que, como bien ha dicho también, las está llevando a cabo. Y esas enmiendas garanti-
zan que ni el personal funcionario ni el interino laboral perderán su trabajo ni tampoco 
los complementos específicos vinculados a la categoría del centro, que se iniciarán los 
trámites para construir un centro penitenciario en la Zona Franca, que se presentará un 
informe de cómo se reestructura el sistema penitenciario, que se abrirán las mesas de 
negociaciones que usted ha dicho que ya se han abierto y que se tomarán en considera-
ción tanto las necesidades de los familiares de los presos como las necesidades de los 
abogados, que también nos ha explicado aquí que podrán continuar con sus servicios a 
través de las videoconferencias.

Pues bien, yo le digo: todo esto se ha conseguido gracias, también –y todo hay que 
decirlo–, a la voluntad que su partido ha tenido en aceptar esas enmiendas, pero usted, 
motu proprio, o, mejor dicho, su partido, no lo propuso en un inicio.

Nosotros creemos, insistimos, que el cierre de la Modelo es necesario y debe hacer-
se, y por eso votamos a su favor, pero que ha faltado transparencia, como ya le he dicho, 
algo que por cierto también le falta a más de un conseller que forma parte de su Gobier-
no. Usted hubiese tenido que plantearlo a los colectivos afectados antes de ir por la vía 
de los hechos consumados, buscar alternativas y explorar soluciones que pudiesen ser 
viables a ese cierre. Al menos, de esta forma, si lo hubiese hecho así, los funcionarios 
no se hubiesen sentido, como más de una vez se sienten, ninguneados por el Gobierno, 
porque consideran que, a pesar del penoso trabajo, refiriéndonos a los funcionarios de 
prisiones, a pesar del penoso trabajo que realizan en muchas ocasiones, no les es reco-
nocido este trabajo, y parece que a veces la propia Generalitat los utiliza.

También sabe, y lo ha dicho usted, que han presentado su preocupación diferentes 
colectivos: los familiares de presos, funcionarios, abogados, incluso el Observatorio del 
Sistema Penal, incluso asociaciones de jueces y magistrados, y hasta el propio Síndic de 
Greuges, que recientemente ha hecho un alegato en este sentido. Y él considera que esta 
categoría de internos, porque como bien sabe los presos preventivos no son iguales que 
los presos penados, no tienen la misma categoría, son diferentes, deben estar cerca de 
su entorno familiar y de las oficinas judiciales, y el propio síndic ha propuesta una solu-
ción, que una de mis preguntas era si usted la considera viable, y es que una vez cerrado 
el CIE se convierta este centro en un centro de preventivos.

Mire, conseller, aparte de todo esto yo considero que hay que hacer un poco de auto-
crítica para mejorar. Es necesario saber lo que hacemos mal y así manifestarlo para 
después poder buscar las soluciones, y usted sabe que algo está fallando en el sistema 
penitenciario catalán, sabe que algo está fallando, y si no lo sabe habrá que decírselo, en 
cuanto a que las agresiones a funcionarios van en aumento.

Usted sabe que, a ver, el modelo penitenciario catalán no puede ser un ejemplo hoy 
por hoy, porque mientras tengamos que hacer grupos de trabajo de departamentos espe-
ciales cerrados porque no funcionan bien, mientras tengamos que ver, como le he dicho 
antes, que las agresiones de internos a funcionarios van en aumento, y usted sabe que 
van en aumento porque han duplicado las que hubo el año anterior, mientras usted pue-
da ver cómo a un grupo de trabajo como el departamento especial de régimen cerrado 
vienen personas de tal prestigio, como por ejemplo vinieron ayer el señor Mauro Pal-
ma, que es expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, o el se-
ñor Juan Méndez, relator de Naciones Unidas, por ponerle un ejemplo, y nos dicen que 
Cataluña no es un ejemplo a seguir porque no se cumple la normativa europea y no se 
puede hablar de un modelo de éxito penitenciario, mientras usted no nos traiga también 
aquí un informe donde con números reales y objetivos nos constate que las prisiones ca-
talanas cumplen el objetivo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución española, que, 
como bien sabe usted, viene a decir que el objetivo final de ingresar en una prisión es 
la rehabilitación o reeducación de los presos. Cuando nos traiga usted aquí ese informe 
real, con números reales y objetivos de que la reinserción es posible, entonces podre-
mos empezar a hablar. Y cuando –y cuando– podamos empezar a hablar de un modelo 
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ejemplar, el modelo catalán. Y cuando también podamos decir que esas agresiones dis-
minuyen en mucho y, si pudiese ser, que disminuyen en todo.

Para acabar, yo quiero hacerle dos preguntas. Ha dicho usted que en el momento en 
el que está ahora mismo el tratamiento de la Zona Franca, está en un plan funcional, 
creo haber entendido, que en el año 2025 es cuando se comenzará a construir el centro 
de la Zona Franca, o que en el año 2025 acabará. Esta es mi pregunta, ¿en qué momento 
puntual estamos hoy por hoy respecto al centro preventivo que se pretende construir en 
la Zona Franca? ¿Y qué le parece a usted la propuesta transitoria del Síndic de Greuges 
de convertir el CIE en un centro de preventivos tras el cierre de la Modelo?

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula la senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, bon dia a tots i a totes. Donar-li les gràcies, 
conseller, per la seva compareixença, per la sessió informativa sobre el tancament de la 
Model, igual que al secretari general, al director general i a la resta de personal del de-
partament que avui l’acompanya. També donar la benvinguda al president de l’Associa-
ció de Veïns de l’Eixample.

I donar-li realment i sincerament les gràcies perquè estigui avui aquí i ens expliqui 
això, perquè, és clar, no és una pràctica habitual, diguem-ne, que comparegui a volun-
tat pròpia per explicar-nos aquest tema, perquè hem vist que vostè és un conseller molt 
mediàtic. I no em refereixo només al nombre de càmeres i de televisions que avui han 
vingut a gravar-lo a l’inici d’aquesta sessió, ostensiblement més gran, diguem-ne, que el 
que normalment segueixen les altres sessions, no?, sinó perquè aquest procés de tanca-
ment de la Model ha anat, diguem-ne, d’aquesta manera. És a dir, vostè va fer primer 
l’anunci, es deia abans, a través de la premsa que no pas va venir a donar informació als 
diputats i diputades d’aquest Parlament. I m’ha fet una especial gràcia que digués vos-
tè que just el tancament de la Model, el tancament definitiu, es portarà a terme el dia 
8 de juny i el 9 de juny farà 113 anys de la seva inauguració. Una data ben rodona, di-
guem-ne. Molt mediàtic, tot plegat.

Però dit això, fa unes setmanes, al mes de febrer, vam poder votar una moció que 
presentava el grup que dona suport al Govern, una moció del tancament de la Model. 
Aquesta moció va ser una moció, si em permeten l’expressió aquella, de sota, caballo y 
rey, no?, molt concreta: tanquem la Model, que cap treballador perdi la feina, construir 
el centre penitenciari de Zona Franca, Trinitat Vella... Bé, es feia, diguem-ne, una cosa 
molt senzilla però realment era un tema molt complex. I nosaltres, evidentment, hi vam 
donar recolzament, a aquella moció, però també vam posar de manifest que era un tema 
molt complex, que tenia molts punts que s’havien de tancar i que, realment, les presses, 
en aquest tema com en d’altres que hem vist en el seu departament, no són bones a l’ho-
ra de fer l’actuació.

Nosaltres hi vam votar a favor, a aquella moció, perquè enteníem que era un centre 
obsolet, perquè enteníem que les condicions dels interns, de vida dels interns no eren 
bones, ho vam poder comprovar en persona quan vam visitar aquest centre penitenciari. 
Evidentment, un centre centenari difícilment pot complir les funcions que se li dema-
nen a un centre penitenciari modern i, per tant, era evident que, o s’hi feia una inversió 
molt gran, o bé es tancava. I nosaltres enteníem que s’havia de tancar, també perquè la 
ciutat de Barcelona i els veïns de l’Eixample, doncs, poguessin recuperar aquest espai 
per als seus usos. Però això, diguem-ne, s’havia de fer o enteníem que s’havia de fer 
d’una manera pausada o d’una manera molt més oberta i molt més transparent. 

Vostè parlava del diàleg; del diàleg i, sobretot, ha fet un incís en el diàleg amb els 
treballadors. Ens deia que, és clar, que els treballadors, de manera legítima i en defensa 
dels seus interessos, havien manifestat que no havien tingut tota la informació inicial-
ment i que realment se’ls havia donat. És clar, nosaltres, això també ho podríem posar 
en dubte, vista la informació que els diputats i diputades hem tingut i la manera que 
l’hem rebut, no?, que després l’hem anat rebent i, fins i tot personalment, hem pogut 
parlar amb vostè i se’ns ha explicat però que, inicialment, jo crec que els treballadors 
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també es van sentir, d’alguna manera, menystinguts perquè es va fer aquest anunci sen-
se explicar-los-hi abans als treballadors. I aquí, en el tema del tancament de la Model, 
que en cap moment posem en dubte, entenem que s’ha de fer i que s’havia de fer, di-
guem-ne, d’una manera ordenada, perquè es poden produir altres problemes, perquè hi 
ha un efecte dominó en el fet del tancament de la Model: els presos que són preventius 
passen a Brians 1, però alguns presos de Brians 1 han de marxar a d’altres centres peni-
tenciaris. Hi ha una reordenació, hi ha una redistribució, no?

Vostè parlava abans del centre de Mas Enric, que després m’hi referiré. Però és que, 
a més a més, hi ha uns altres efectes que no només es vinculen al centre pròpiament pe-
nitenciari, també a l’Administració de Justícia; per exemple, el Jutjat de Martorell: al-
guns treballadors ens han dit que està totalment col·lapsat perquè les dinàmiques de tre-
ball d’un centre, bé, d’un jutjat que ha d’atendre presos preventius és diferent d’un altre 
jutjat i, per tant, Martorell, que no estava dimensionat per aquestes necessitats, doncs, 
ara es troba amb problemes seriosos. I esperem que en això ens respongui què ha pensat 
el departament.

També hi ha un altre tema que hem de tenir en compte aquí: i és que s’ha sobre-
posat, aquest trasllat o aquesta reordenació de treballadors, també, amb el concurs de 
trasllat que estava en funcionament. És a dir, aquí tenim tres-cents treballadors, si no 
recordo malament, en el concurs de trasllats amb cinc-cents treballadors de la Model 
que s’han de repartir, que s’han de reordenar. Com s’ha fet això? Entenem que pot haver 
disfuncions en aquest tema.

Ens preocupa especialment el tema del personal de tractament. Haurem de veure 
com acaba, però veiem que no es cobreixen les baixes, per exemple, i que, de moment, en 
un centre penitenciari com el de Mas Enric –els poso aquest exemple, en concret–, no ha 
arribat encara el personal de tractament necessari. Tot i que ja s’han obert mòduls, hi ha 
molt ingrés, diguem-ne, dels interns que venen d’altres centres penitenciaris, i, en canvi, 
no tenim el personal de tractament necessari. Per exemple –per posar-los un exemple, 
molt, molt més concret encara–, les activitats esportives: no hi ha activitats esportives el 
dijous o el divendres a Mas Enric perquè la monitora està de baixa i no es cobreixen les 
baixes.

Com vostè deia, falten setmanes per al tancament total, que serà el 8 de juny, i, per 
tant, li demano que, una vegada fet aquest tancament, torni a aquesta comissió i ens ex-
pliqui com queda la foto final. Possiblement, no serà al mes de juny, sinó que ens en po-
dríem anar al setembre, quan ja hi hagués una certa tranquil·litat i tot estigués reordenat, 
i ens expliqués com queden els centres que es veuen afectats pel tancament de la Model, 
com queda la distribució dels treballadors i treballadores i la prestació dels serveis en 
aquests diferents centres penitenciaris i com afecta l’increment dels interns en els cen-
tres penitenciaris que són receptors. Perquè ens deia que s’incrementava l’ocupació a un 
72 per cent i, per tant, no estaven al cent per cent de la seva capacitat, és cert. 

Però també és cert que en les diferents sessions de treball dels grups de règim tan-
cat i, fins i tot, a la monogràfica que vam tenir en aquesta comissió respecte de la vio-
lència en els centres penitenciaris, se’ns deia que un dels punts més importants perquè 
això no es produís, perquè no s’hagués de produir el pas de molts interns al règim tancat 
era, precisament, el treball en el tractament en el règim ordinari. És a dir, un increment 
del nombre d’interns en alguns centres que es pot produir per personal de tractament o, 
fins i tot, el fet de que hi hagi molta més ocupació en aquests centres; bé, ens agradaria 
saber si això realment, al final, acabarà afectant en la conflictivitat d’aquests centres i, 
per tant, nosaltres entenem que, a nivell de tractament, hi hauria d’haver un increment, 
doncs, del personal en aquests centres que són els grans receptors, finalment, dels in-
terns que acaben marxant del centre, sobretot de Brians 1, que acabarà sent el centre de 
preventius.

I, miri, finalment, vostè ha agraït, diguem-ne, a tots els departaments que s’han im-
plicat, jo crec que també els hem d’agrair la bona feina que han fet tots els departaments 
i tots els treballadors i treballadores dels centres penitenciaris, la voluntat, doncs, d’ar-
ribar a acords i de treballar en positiu, però crec que també hem de fer un esment –i no 
seria just que no ho féssim– a governs anteriors, els quals van planificar, diguem-ne, la 
construcció de centres penitenciaris que ara han permès, finalment, tancar la Model. El 
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tancament de la Model és la cirereta del pastís, eh?, és l’últim punt de tota una trajectò-
ria que crec que val la pena que tots plegats recordem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula el senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, bon dia a tothom. Primer, ficar una mica de context. Crec que és un dia on el con-
seller ha vingut a explicar un èxit parcial d’una política que ha aplicat i, per tant, és un dia 
alegre, diguem-ne, des d’aquí, si es fa la seva exposició. I, ficant una mica de context, la 
Model és una reivindicació de llarg recorregut social; l’associació de veïns és un exem-
ple d’aquesta reivindicació, que portar-la a terme generava certes contradiccions; una 
realitat com una casa, és a dir, contradiccions en l’àmbit laboral, perquè hi ha un canvi 
de condicions laborals dels treballadors allà dintre. I el fet que no hi hagués cap centre de 
preventius a l’àrea metropolitana, doncs, genera, també una anomalia perquè totes les 
metròpolis europees tenen un centre de preventius proper. I no val dir que Brians 1 és 
àrea metropolitana –si aneu a Sant Esteve de Sesrovires us n’adonareu que no ho és– i, 
per tant, és una empresa que genera certes contradiccions però que alhora era necessari 
fer-ho. Era necessària i s’està fent, s’està fent en els terminis previstos. 

El que sí tenim és un període on tenim certes debilitats al nostre sistema penitencia-
ri: parlàvem dels jutjats que ara es troben amb molts més preventius a sobre, parlem de 
les famílies amb pocs recursos que ara han d’anar a traslladar-se molt lluny o més lluny 
per poder veure els interns. I tot i que hi hagi, per desgràcia, una dada molt gran d’in-
terns que no tenen contacte amb les famílies, sí que n’hi ha –normalment solen ser fa-
mílies amb pocs recursos perquè les presons estan plenes de pobres–, i no és el mateix 
anar a l’estació de Sants Estació, aquí al costat, que anar a Quatre Camins o a Brians 1, que 
està francament més lluny. Doncs, aquí la primera qüestió que crec que caldria especifi-
car i no només dir que s’ha millorat el transport és quines facilitats es donen perquè no 
es produeixin casos de que, per manca de recursos, hi hagi famílies que no puguin anar 
o tenir contacte amb els interns. Per la mateixa generació que es genera..., la contradicció 
que genera aquest afer, aquesta empresa, a la qual ens hem sumat totes, menys el Partit 
Popular, crec, que és el de tancar un centre obsolet i que calia que es tanqués. 

Sumant-nos a la crítica de que ha sigut una operació mediàtica, però jo crec que 
aquesta crítica, diguem-ne, no la podem..., és..., la del Govern, ja, últimament, tot –tot– 
fa focs artificials; l’important és que es fes. Per tant; sí, ha sigut una operació mediàti-
ca; sí, s’ha fet, un sí, sí; ho equilibrem en aquest punt. En altres polítiques i bombazos 
mediàtics, doncs, si vingués i ens ho expliqués abans, potser tindria millor recepció per 
part dels diputats. 

Tot i així, jo crec que cal felicitar l’Administració pel pacte al que ha arribat amb les 
treballadors o amb la majoria de treballadors i treballadores dels centres penitenciaris; era 
una de les contradiccions que aquest projecte tenia i crec que s’ha trobat un bon encaix, 
s’ha trobat bona predisposició per part d’una gran majoria de treballadors per poder tirar 
endavant. En aquest punt, es parlava en la moció que vam aprovar d’un informe per la re-
estructuració del model penitenciari; estaria bé si pogués detallar com millora el reforç de 
personal a certs centres, quines dades d’ocupació hi ha als diferents centres de Catalunya, 
més que res perquè sí que és veritat que ara ens trobarem diverses empreses en aquest cas.

La primera és que, si volem avançar com un model de centre penitenciari democrà-
tic del segle xxi, haurem d’augmentar el que són els plans, no només el volum de treba-
lladors sinó els plans de tractament i tractament individualitzat dels interns. I depèn del 
que es desprengui de la comissió d’estudi dels departaments de règim tancat, haurem 
de dedicar-li més esforços a aquest tipus d’afers, en el sentit de que el que hem de fer és 
reforçar el règim ordinari i el que hem de fer és buscar alternatives a aquests departa-
ments de règim tancat, i això requereix d’un treball i d’un personal al darrera, més de 
tractament que de vigilància, també cal dir-ho, que és necessari i...

Seguim. En el tema de..., estic molt content, avui, estic molt content perquè, o sigui, 
veure la companya de Ciutadans dient que el CIE s’ha de tancar és una bona notícia i 
que jo crec que el que podem fer ara mateix és si el PP i Ciutadans ofereixen el CIE al 
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Govern català, perquè és de l’Estat espanyol, doncs, podríem arribar a pensar-ho. Jo 
crec que seria alguna cosa que PP i Ciutadans podrien oferir i seria el primer cop que 
Ciutadans aconsegueix alguna cosa per donar suport al Partit Popular a l’Estat. En tot 
cas, agrair que se sumin cada cops més veus pel tancament del CIE, aquí, a Barcelona i 
que, al final, són centres on realment es violen sistemàticament els drets humans.

Per últim, del CIE passem al Cire, que té una erra més però són coses molt diferents 
i amb objectius diferents. Ha parlat d’aquest trasllat de tallers productius: detalls d’on 
han anat aquests tallers, si la licitació de les empreses ha sigut una penyora per a elles i, 
per tant, encara segueixen licitant. Entenc que molts dels interns es poden haver disper-
sat a més d’un centre penitenciari, per tant, poden haver..., hi ha hagut reestructuració en 
la feina d’aquests tallers.

I, per últim, ha parlat d’un pla d’inversions de presons antigues dintre del model de 
reestructuració..., si el podria detallar més. S’ha parlat de 26 milions d’euros, amb cer-
tes actuacions, si ens podria donar més detalls sobre això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia a tothom, tant al públic com als assistents. Bé, jo crec 
que en política la forma, pràcticament, ho és tot. I ho dic perquè..., amb el tancament 
de la Model es demostra precisament que hi han mancat, hem mancat formes. Per què? 
Perquè, al final, entre el fi i els mitjans..., els mitjans no justifiquen el fi. I ho dic perquè 
és veritat que el conseller ens ha exposat avui que el tancament de la Model també era 
una oportunitat, i potser hi estem d’acord: l’oportunitat de fer les coses bé. 

S’han fet les coses bé amb el tancament de la Model? Perquè nosaltres considerem 
que no. I no s’han fet per moltes qüestions, perquè ha mancat transparència, claredat, 
terminis i seguretat jurídica; el que hauria de ser el més important per a un conseller de 
Justícia: la seguretat jurídica. Em sembla, senyor Mundó, que vostè entre trobar dates 
històriques i primar la seguretat jurídica va escollir la primera: primar les dates histò-
riques, cosa que tampoc és sorprenent, no?, perquè forma part d’un govern que en això 
de les dates històriques és..., en fi, és pràcticament una obsessió, no? I la prova, tot i que 
em diu que no, que no, la prova és la data rodona que ha escollit per al tancament de  
a Model, que és precisament un dia abans de que compleixi anys, de que faci l’aniversa-
ri, el cent tretzè aniversari. Llavors, ha primat vostè la foto davant de la seguretat jurídi-
ca. I això li hem de retreure. 

El Partit Popular sempre ha defensat que s’ha de tancar la Model i vostè, o el seu 
Govern, va presentar una moció al Parlament, aquesta que vostè ha referit i que li han 
referit tots els altres portaveus, i dona la impressió de que la manca –la manca– de 
claredat en aquesta moció, la manca de negociació que va haver-hi en aquella moció, 
pràcticament no es van acceptar algunes esmenes que jo crec que haurien aclarit bastant 
els terminis, i, sobretot, la introducció d’una notícia sorpresa, que va ser també el tanca-
ment de Wad-Ras, primera notícia que vam tenir tots els grups de l’oposició, i ja ni li dic 
els representants dels treballadors dels centres penitenciaris, que ni ho sabien..., va ser 
una mena de recerca d’assegurança a tot risc. I alguns partits van decidir donar-li aques-
ta assegurança a tot risc. Nosaltres, no; nosaltres no vam votar, òbviament, en contra del 
tancament de la Model, perquè entenem que és una necessitat i l’oportunitat que vostè 
diu, però ha de fer les coses bé: no sense franquícia, no sense control, no sense compro-
mís, no sense seguretat jurídica, que és el que manca en aquest procés.

Vostè ha donat moltes entrevistes –i això ja l’hi han retret, no?–, i a mi no em sembla 
malament que vostè comuniqui, tot al contrari, crec que és bo que el Govern també no 
només doni explicacions a la cambra, sinó que també comuniqui directament als ciuta-
dans, i els mitjans són una eina magnífica.

Ara bé, les contradiccions en què ha incorregut vostè durant tot aquest procés; els 
anuncis, vermuts i campanyes pràcticament pseudomunicipals que ha portat vostè en 
termes, amb relació al tema només de la Model, jo crec que ha sigut un error. Jo crec 
que, al final, vostè..., ara ens explica què es fa amb els interns que estan a Model i com 
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s’estan repartint a la resta de centres penitenciaris. I ens assegura amb tota certesa que 
hi ha places disponibles. 

Però jo li pregunto una cosa: sabent les places que tenen els centres penitenciaris ca-
talans, sabent que hi ha pràcticament nou-cents interns de la Model que s’han de traslla-
dar a d’altres centres penitenciaris, vostè està amb capacitat d’assegurar que es complirà 
l’article 13 del Reglament penitenciari, que jo ja li recordo que és el que diu? El que diu 
és que els interns han de tenir una cel·la individual i que només excepcionalment l’hau-
ran de compartir amb..., quan no hi hagin places disponibles. Amb la capacitat que te-
nim ara, avui en dia, i donat que fins vuit anys endavant no tindrem un altre centre de 
preventius, vostè ens assegura que els interns tindran, conforme a llei, una cel·la indivi-
dual? Jo crec que això ens ho hauria d’explicitar.

Ens ha parlat de negociacions, i nosaltres entenem que és bo que el Govern nego-
ciï, que parli, que parli amb sindicats, que parli amb col·legis de psicòlegs, amb col·legis 
d’advocats, etcètera. Però, primer, no creu vostè que li ha mancat mà dreta amb el sin-
dicat majoritari del centre Model? Perquè és veritat que ha aconseguit un acord, però 
ho ha aconseguit amb forces que no són majoritàries dintre del centre Model. Jo crec 
que amb això..., home, no estaria malament aprofitar per intentar relaxar una mica les 
relacions, al final, amb el sindicat majoritari a aquest centre, no?, que és el que es veu 
afectat immediatament.

En segon terme, el col·legi d’advocats. A mi em sorprèn moltíssim que vostè ens di-
gui que ho té absolutament, vaja, parlat amb el col·legi d’advocats i que pràcticament hi 
ha una festa al col·legi d’advocats amb aquest tema. Bàsicament, perquè el senyor Oriol 
Rusca ha dit: «El tancament és precipitat i és un gran error que una ciutat com Barcelo-
na no tingui un centre de preventius a cop de metro.» Aquesta és una realitat que tenim: 
els operadors jurídics, segurs, no estan. Vostè ens diu que sí, però la realitat ens diu una 
altra cosa.

Totes les explicacions que ens ha donat jo crec que obren un munt de preguntes, i crec 
que hem d’aprofitar per preguntar-li perquè, vaja, abans que doni una entrevista, ja que 
el tenim aquí davant, doncs, seria bo que ens ho aclarís, no? Si els interns tenen una mit-
jana de quaranta-set dies, de quaranta-set dies a presó, en espera de judici, i donat que 
hi ha vuit anys, segons el que vostè ens diu, per tal de planificar, obrir un altre centre de 
preventius de Barcelona, ens podria explicar si el criteri d’arrelament –perquè ens ho ha 
explicat– per al trasllat de preventius és que aquells que no estiguin arrelats, que no tenen 
contacte amb les seves famílies o que no tenen domicili habitual aquí, seran els primers 
que són traslladats més lluny de la ciutat de Barcelona? Perquè nosaltres entenem que 
el dret a la defensa no depèn de la realitat familiar que tu tinguis, ni tan sols de l’arrela-
ment, i creiem que perjudicar persones que no tenen relació amb les seves famílies envi-
ant-les més lluny que la resta d’interns és una discriminació, i no precisament positiva.

Dos: reforçar les plantilles. Nosaltres..., ens ha dit, vostè, que reforçarà les plantilles. 
Què vol dir això? La consolidació de places que ja estaven previstes és un reforç de la 
plantilla? Reforç és augment? Ens ho pot explicar? Ens ha parlat de reforç de transport. 
Ens podria... –a les famílies, no?, que s’hagin de traslladar, els centres que estan més 
lluny–, ens podria explicar a quins centres en concret i en quines circumstàncies, amb 
quin tipus de transport o ajuda o similar? Ens ho pot explicar?

I jo crec que una cosa que és la gran sospita de tot l’anunci de tancament de la Mo-
del, que no és el tancament en si, sinó el com es fa. Ens ha donat vostè la data de licita-
ció del centre obert, data de licitació d’obres... (Veus de fons.) No, no..., si no ho ha dit, 
m’ho aclareix, no? (Veus de fons.) Sí. Projecte de licitació i després, diguem-ne, la pre-
visió d’obertura del centre, però no ens ha dit absolutament res del centre de preventius. 
Ens ha dit: «El 2025 en tindrem.» Però, i la data de projecte de licitació, que ens la pot 
dir, si us plau?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, té la paraula la senyora Mireia Vehí.
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Bé, bon dia, benvinguts. Gràcies per la compareixença. La veri-
tat és que l’hi han preguntat tot, em sembla, ja, sobre la Model; poc em queda. Tractaré 
de recollir alguna de les coses que encara no li han preguntat i de, també, recuperar al-
gunes de les propostes o expressions que vostè ha fet servir, perquè ens semblen impor-
tants.

Nosaltres vam donar suport al tancament de la Model perquè enteníem que era im-
prescindible, però el que també volem posar sobre la taula i que vam dir en el seu moment 
en seu parlamentària ja, és que és evident que ara es pot agafar com una oportunitat, però 
que la Model es tanca perquè s’arriba al límit, i s’arriba al límit perquè se la deixa caure, 
no?, que a la Model hi hauria pogut haver una intervenció i una cura de les infraestructu-
res que no haguéssim hagut d’arribar aquí, i entenem que això no és la seva responsabili-
tat, perquè vostès acaben d’arribar, però sí que és de rebut explicar que la Model arriba al 
límit perquè se la deixa arribar al límit.

Un cop dit això, vostè ha parlat de l’oportunitat que suposa per redefinir tot el siste-
ma penitenciari a l’àrea metropolitana i a Barcelona, i vostè ha parlat de la construcció 
d’un centre penitenciari de dones, i entenem que amb perspectiva de gènere. Ens ho podria 
explicar més a fons? Per nosaltres, és imprescindible que a Catalunya es lideri la, di-
guem-ne, realitat de construir centres penitenciaris amb perspectiva de gènere en tots 
els sentits, i ens agradaria que ens ho expliquessin més a fons.

Quant a aquesta reorganització del sistema penitenciari, bé, ja ha sortit per aquí, 
ahir vam tenir la compareixença de tres eminències en matèria de drets humans a nivell 
internacional i ens va constatar una cosa que des de la CUP feia molts dies que dèiem i 
també ens va posar en evidència una altra que potser no era tan evident. Un dels com-
pareixents ens deia que totes les modalitats de règim, de departament especial de règim 
tancat que tenim a Catalunya poden ser o són considerades en termes d’aïllament, i jo 
recordo que vostè i jo vam tenir en una pregunta al Ple del Parlament un intercanvi en 
aquest sentit, i ahir ens constatava, una de les persones que va venir a comparèixer, que, 
evidentment, tant l’article 93 com el 94, com la sanció, com, diguem-ne, totes les moda-
litats de departament de règim tancat són considerades aïllament.

En aquest sentit, un altre dels experts que ahir va comparèixer ens ratificava que ni 
l’aïllament pot ser considerat un tractament en el sentit de que no va en clau de reinser-
ció, ni és una mesura proporcional, donades les conseqüències, les seqüeles que pot ge-
nerar. Com ho veu, conseller? Com veu el grup de treball que ja hi està havent en aquest 
Parlament? Com veu els règims tancats en matèria de futur? És a dir, nosaltres entenem 
que hem d’acabar amb aquest tipus de departaments i que això va vinculat a augmentar 
els tercers graus, a augmentar les mesures penals alternatives, que és complex, però que 
Catalunya ha de ser líder en matèria de garantia de drets humans. Com ho veu, vostè? 
Per nosaltres és important.

I després el tercer bloc. L’hi han demanat..., nosaltres entenem que amb la privació 
de llibertat una de les coses més importants és la dimensió psicosocial de les persones 
privades de llibertat, és a dir, familiars, visites, xarxes, etcètera. L’hi han preguntat, pot 
concretar més el transport? En matèria de visites familiars, poden explicar una mica 
més quin tipus de mesures s’han pres? Perquè vostè ha donat a entendre que s’han pres 
mesures molt al detall, no?, o molt amb relació al tipus de pres o la història de vida, qua-
si, no? Pot explicar-ho una mica més?

I, després, una altra de les coses que preocupa els advocats i les advocades, que és 
que en algun moment es va dir que, com que molts dels preventius passaven a Brians, 
s’habilitarien sales de videoconferències. Com està això? Això s’està fent? Sí? No? No-
saltres entenem que això, en matèria de garantia de drets humans de les persones priva-
des de llibertat és important, i voldríem preguntar-los també com està.

I, després, acabaré amb la proposta del Síndic de Greuges. Vostè ha parlat de la 
construcció o de que estaria llest el centre de preventius el 2025, què n’opina ja l’hi han 
preguntat, i nosaltres anirem més enllà. Si el Síndic de Greuges el que proposa és tancar 
el centre d’internament per obrir un centre de preventius, com veu vostè això de tancar el 
centre d’internament i quina valoració li mereix tenir a Catalunya aquest tipus de centres 
que priven de llibertat a les persones pel sol fet de no tenir papers?

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
el senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, lògicament, doncs, agrair la pre-
sència del conseller Mundó, i també, en aquest cas, del secretari general, Adrià Comella 
i el senyor Amand Calderó, director general d’Execució Penal. Em consta que els tres 
s’han implicat molt activament en el desenvolupament d’aquest projecte, que crec que és 
important i és una notícia feliç, en qualsevol cas, per al nostre sistema penitenciari. I de 
la mateixa manera, doncs, vull saludar també els representants de les entitats veïnals, 
que s’han distingit sempre per la seva lluita per una de les peces d’aquest conveni subs-
crit amb l’Ajuntament de Barcelona, que ha permès trobar aquestes solucions i, per tant, 
també satisfer les seves demandes d’equipaments en aquests espais, en aquests àmbits 
territorials a la ciutat de Barcelona.

Nosaltres, evidentment, com a grup que dona suport al Govern, i no només per 
aquest fet, volem fer arribar la nostra felicitació explícita al departament. Primer, per l’ac-
tuació duta a terme, i en segon lloc, pel fet de venir a donar raons després d’una moció 
que va rebre un recolzament gairebé unànime d’aquest Parlament, a excepció del Grup 
del Partit Popular, cal dir-ho, i que va ser fruit d’un treball intens, no només de qui va 
presentar la moció, en aquest cas el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, sinó també de 
la resta dels grups que van fer les seves aportacions, com molt bé ha dit la senyora Del 
Valle, i que, lògicament, el plantejament inicial d’aquest grup ja es plantejava de manera 
que permetés o fes factible el seu enriquiment a fi de que tots poguéssim dir que havíem 
treballat activament per fer realitat el tancament d’aquest centre penitenciari.

Aquesta felicitació d’aquest grup, lògicament, pot entendre’s parcial, però quan les 
veus, en aquest sentit, són unànimes, jo crec que no parlem de comportaments parti-
distes, parlem d’una conscienciació ciutadana i social respecte de la necessitat de que 
es dugués a terme aquesta determinació. I en aquest cas, doncs, per exemple, persones 
tan autoritzades com el senyor Andreu Mas-Colell es va pronunciar explícitament, si no 
recordo malament, en un article al diari Ara felicitant també explícitament el conseller 
Mundó per la determinació i la decisió de tirar endavant el tancament del centre peni-
tenciari de la Model, que, vull recordar, és només una part d’aquest acord global amb la 
ciutat de Barcelona, que ha de permetre, doncs, un abast molt més important.

Aquesta felicitat, aquest agraïment, aquesta felicitació que li fem explícita, ja ha vist 
que li és furtat per d’altres, eh?, i pot veure que rebre l’aprovació de la Comissió de Jus-
tícia del Parlament de Catalunya és més difícil que superar unes oposicions a notaries. 
Però, vull dir, en qualsevol cas, jo crec que al rerefons de totes les intervencions, doncs, 
s’acredita, primer, la consciència de la necessitat de que això s’havia de dur a terme, i en 
segon lloc, un cert disgust per un èxit del Govern i en aquest cas, també, del Grup Parla-
mentari que li fa costat. Jo, que soc bastant futboler i soc del Barça, li he de dir que em 
molesta bastant que el Madrid guanyi tres a zero, no?, i entenc que si una notícia feliç 
potser, eh?, per a tots els seus seguidors, però a mi personalment, doncs, no em fa feliç. 
En aquest cas crec que el posicionament d’algun dels grups té a veure amb això i, per 
tant, més que clar que l’hi dic, que una crítica nuclear, que és la decisió transcendent, 
que és la d’emprendre ara d’aquesta manera i amb aquesta determinació el tancament 
del centre penitenciari de la Model i haver arribat amb un acord global amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, que dona solució a moltes altres problemàtiques, també crec que cal 
remarcar l’eficiència en la gestió. 

Escolti, nosaltres tenim un baròmetre molt important per saber si les coses funcio-
nen o no funcionen, i és el degoteig constant de correus per part, sobretot, dels sindi-
cats, queixant-se de la gestió de determinades actuacions del departament. Jo li he de 
dir que amb relació a la Model fa mesos que no rebem res, de ningú, eh?, de cap sindi-
cat, ni tampoc d’aquell que es va desmarcar en el seu moment de la signatura de l’acord. 
I això què ens dona a entendre? Ens dona a entendre que la gestió s’ha fet d’una manera 
adequada i endreçada. I només hem de veure el ràpid que es va arribar a un acord amb 
els sindicats un cop s’havia aprovat la moció en el si del Parlament. I, per tant, en aquest 
aspecte, com d’altres que entenem que deriven del mateix, com poden ser el reforça-
ment del transport, prioritzar, no només per als interns, sinó també en aquesta cas per al 
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personal, l’apropament a centres, ubicar-los en centres més propers a la seva zona de re-
sidència que d’altres que podrien ser més llunyans, entenen que en qualsevol cas el que 
acrediten és que ha existit una planificació i una execució que, entenc que per modèstia, 
el mateix conseller Mundó ha dit que potser s’havia comès alguna errada. Jo, sincera-
ment, de les intervencions que s’han produït, jo no n’he detectat ni una. Jo el que veig, 
hi insisteixo, és una crítica a un treball ben fet.

Respecte a una crítica recurrent, de que és un conseller mediàtic, que tot això s’ha 
fet de cara a la premsa..., escolti, estem aquí per fer política, i jo crec que tancar la Mo-
del és noticiable. Dubto que els mitjans vagin a cop de telèfon dels departaments. Els 
mitjans van on existeix un interès mediàtic, i crec que el tancament del centre peniten-
ciari de la Model té interès mediàtic, i per això aquesta actuació té un ressò. Que aques-
tes actuacions amb una conjuntura política difícil, on tot es posa en qüestió i tot es mira 
segons el comportament ideològic de les persones respecte d’un procés nacional del 
nostre país, home, que les crítiques d’un departament hagin de ser que té massa pre-
sència a premsa per les seves actuacions, escolti, doncs, deu ser una qüestió de detalls, 
deu ser una qüestió discutible, però jo crec que és lògic que els governants, i en aquest 
cas els partits, més enllà del seu deure i de la seva voluntat de servei públic, es postulen 
o volen promoure els postulats i posicionaments ideològics que es tradueixen en unes 
actuacions determinades, i aquestes és tan important fer-les com comunicar-les. És im-
portant informar la ciutadania de tot allò que es fa, i més quan és en positiu. Des d’a-
quest punt de vista, entenem que aquesta crítica respecte d’aquesta mediatització de les 
mesures que es puguin haver dut a terme obeeix novament, hi insisteixo, a aquella dita, 
no?, qui no les pot haver diu que són verdes. Doncs, en aquest cas el departament ho ha 
fet bé, i entenem que, per tant, no cal prendre-les en consideració.

En definitiva, com ja vam dir en el seu dia i ho vam defensar també en el Ple que va 
aprovar aquesta moció, la moció que acordava el pla del tancament del centre d’homes 
de Barcelona, Model, entenem que aquesta mesura adoptava una determinació, com ha 
estat, i en la bona gestió, com s’ha fet, comporta el tancament d’un centre obsolet, que 
a més comporta l’eficiència i optimització de recursos del sistema, comporta millores 
per als interns, i vostè mateix ho ha dit, havíem d’afrontar una inversió de 25 milions 
d’euros per a actualitzar en aquest cas el centre de la Model. Entenem que una inversió 
insostenible, amb un equipament penitenciari que s’ha dit que s’ha deixat caure, però 
és que, probablement, invertir recursos en un centre penitenciari en el que existia una 
consciència social de la necessitat del seu tancament, tampoc no tenia gaire lògica, no?

També insisteixo –i aquí acabaria la meva intervenció– en les millores per al barri i 
la ciutat que esdevenen del tancament de la Model, i que, per tant, més enllà de l’afecta-
ció en l’àmbit estrictament penitenciari, tenen un component important a nivell social i 
d’equipaments per a la capital de Catalunya. I, per tant, entenc que això també acredita 
novament que no es treballa només de manera partidista. És evident que, en aquest cas 
el Govern de la ciutat de Barcelona, no és el mateix que el Govern que a dia d’avui hi 
ha a la Generalitat, i que, per tant, el treball es fa en clau de país i beneficia qui ha de 
beneficiar.

I, en aquest cas, hi insistim, els principals beneficiaris són els interns, el personal 
i els veïns del barri, a més dels reclusos, que, lògicament, veuran millorades en un alt 
grau les seves condicions de vida en aquests nous centres.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per donar resposta a les intervencions dels distints grups parlamen-
taris, té ara la paraula el conseller per un temps màxim de vint minuts.

El conseller de Justícia

Moltes gràcies, president. Saben que procuro mantenir el costum de donar resposta 
a les preguntes concretes que em fan. Disculpin si alguna no l’he atès, i en la rèplica m’in-
sisteixen. En tot cas, seguiré l’ordre, com acostumo a fer, de la intervenció dels grups, i 
en els termes i en els temes en què s’han expressat.

Jo crec que quan la portaveu del Grup de Ciutadans expressava, doncs, que el cen-
tre penitenciari de la Model està obsolet, que les condicions de vida dels interns, citant 
l’adjectiu que vostè utilitzava, són pèssimes, i era una demanda dels veïns, jo crec que 
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explicant això queda clar que no hi havia dubtes sobre la necessitat de tancar la Model. 
I també li agraeixo el bon resum que ha fet del compliment de la moció; s’ha entretin-
gut a destacar els punts que la componen, i jo crec que, com que ho deia vostè mateixa, 
doncs, m’ha ajudat a explicar que hem pogut atendre aquest mandat parlamentari aconse-
guit amb la immensa majoria dels grups de la cambra, amb tots els grups, excepte l’abs-
tenció del Partit Popular, i, per tant, crec que aquesta és una bona manera de fer les coses.

Fer un diagnòstic compartit, enriquir-ho amb les propostes que a partir de les esme-
nes dels grups va permetre elaborar aquesta moció, i, per tant, la diputada del Partit Po-
pular i la diputada de Ciutadans s’haurien de posar d’acord, perquè, per una banda, ens 
deien que vam presentar una moció que calia enriquir-la molt, i es van incorporar les 
esmenes de tots els grups que van fer propostes, i, per l’altra banda, se’ns deia, doncs, 
que aquesta era una moció que no va admetre esmenes o que es va donar per feta. Per 
tant, aquí jo crec que haurien d’aclarir-se si efectivament l’esmena va recollir o no la 
posició de tots els grups. I és evident, senyora García, que si no hagués recollit les es-
menes de la immensa majoria de grups aquesta moció no s’hauria aprovat amb el suport 
amb què ho va fer. I a més a més, estic convençut que vostè sap que el que era adequat 
en aquell moment era donar-hi suport, i probablement aquesta voluntat de desmarcar-se, 
perquè fins i tot en les coses que són potser òbvies, doncs, l’incomoda posar-se al cos-
tat del Govern, crec que aquí es van equivocar. Vostès haurien d’haver donat suport al 
conjunt de la moció, perquè, en definitiva, recollia coses que vostè sap que era la millor 
manera de fer-les.

En consideració al tractament dels funcionaris, que vostè s’hi ha dedicat. Jo entenc 
que com a primer grup de l’oposició no pugui tampoc venir a dir, doncs, que el procés 
s’ha fet bé; que un procés complex com aquest té algunes dificultats i que, per tant, vol 
posar l’èmfasi en el tracte amb els funcionaris i que han estat desatesos i que han estat 
menystinguts. Jo crec que això és un eslògan, no és més que això. Segur que un procés 
complex com aquest té també una càrrega emocional molt important per als treballa-
dors, treballadors que han fet la seva vida laboral a la Model. És evident que una situa-
ció de canvi els pot generar un component també emocional intens; però també és ve-
ritat que quan els treballadors de la presó Model han estat cridats a rebel·lar-se contra 
aquesta situació i contra aquest plantejament, per exemple amb la proposta d’una con-
vocatòria de vaga, els mateixos treballadors de la Model han desestimat aquesta petició. 
Una proposta de vaga que no va ser presa ni en consideració pels mateixos sindicats, 
perquè no va assolir ni tan sols un grau de participació que ho fes possible i, per tant, 
em remeto a aquest fet.

Responent a la pregunta explicita, que me la feia també el representant, el portaveu 
de la CUP, i de Catalunya Sí que es Pot, amb relació al CIE, amb relació a la proposta 
del Síndic de Greuges d’utilitzar l’espai del centre d’internament d’estrangers com un 
espai del centre de preventius. Miri, en això serè molt franc; si el Ministeri de l’Inte-
rior tanca el CIE i el Ministeri de l’Interior ens traspassa aquest equipament, jo estaré 
encantat de tornar a aquest Parlament i donar-los la meva opinió exacta de quin és l’ús 
més adequat per al centre d’internament d’estrangers, però per a això cal que el Minis-
teri de l’Interior tanqui el centre d’internament d’estrangers i ens traspassi aquest espai. 
Fer hipòtesis, fer propostes, fer conjectures sobre una hipòtesi que avui no és real, no és 
possible, doncs, m’abstindré de fer-les i estaré encantat de venir a explicar què faríem a 
l’espai del centre d’internament d’estrangers si el Ministeri de l’Interior tanca el CIE i 
ens traspassa aquest espai.

I quant..., i aprofito, ja que parlo d’això, i la portaveu de la CUP m’interpel·lava ex-
pressament sobre què pensem del CIE, no és el motiu de la compareixença però estic 
perfectament còmode contestant aquesta pregunta. Tant al ministre de l’Interior ante-
rior –de fet, «el ministre de lo anterior», li diuen alguns–, i al ministre de l’Interior 
actual, que també sembla de lo anterior, m’hi he adreçat per carta manifestant el planteja-
ment del Govern, que és coincident amb el plantejament del Parlament i amb les conclu-
sions del grup de treball que en el seu dia va aprovar aquest Parlament, amb la idea de 
que pensem que el CIE s’ha de tancar. Que hi han elements, hi han mecanismes, hi han 
mesures alternatives per poder garantir la presència de les persones que puguin estar en 
situacions administratives irregulars, però que, evidentment, la resposta a una infracció 
administrativa en cap cas pot ser la pròpia d’una resposta d’una infracció penal. I en 
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això soc tan explícit com ho he estat en les cartes que he dirigit al corresponents minis-
tres de l’Interior.

Quant al DERT, no és motiu de la compareixença i, per tant, no m’hi estendre en 
detall, no perquè no tingui moltes coses per dir, però no voldria utilitzar el temps d’una 
compareixença dedicada a parlar del procés de tancament de la Model per a això. En 
això –i amb això respondre tots els grups que hi han fet referència–, saben perfectament 
quina és la determinació de la conselleria de Justícia quant als departaments especials 
de règim tancat. Per això en les primeres setmanes del mandat vam encarregar al direc-
tor general de Serveis Penitenciaris..., va encarregar una auditoria per fer una foto exac-
ta de la situació dels DERT i per poder prendre mesures. Per això també hem participat 
activament en el grup de treball que s’ha constituït en aquest Parlament. Per això també 
en la meva primera compareixença, el 19 de febrer de l’any passat, en la meva primera 
compareixença al Parlament com a conseller de Justícia, vaig expressar explícitament la 
voluntat de complir els requisits del protocol d’Istanbul per assegurar l’absoluta trans-
parència i la garantia de tracte a tots els interns, perquè això, a més de ser una garantia 
per als interns, també és una garantia per als treballadors dels centres penitenciaris. Per 
poder verificar i perquè tothom pugui veure que els treballadors dels serveis penitencia-
ris actuen amb la professionalitat que els és exigible. Per això també s’ha reduït en els 
darrers mesos el percentatge d’interns que s’ingressen en els departaments especials de 
règim tancat. I, per tant, estem, crec, en la sintonia que els diferents grups parlamentaris 
ens estaven expressant. Però això, hi insisteixo, forma part d’un altre àmbit de discussió, 
que estaré encantat de participar-hi si em criden a fer-ho.

I, quant a l’equipament al Centre Penitenciari de Dones, de la Zona Franca, em dema-
nava la portaveu de Ciutadans la data del 2025. Efectivament, el 2025 és la data en què 
ha d’estar construït i, per tant, en funcionament el centre de dones i preventius de la Zona 
Franca. I situats en aquest punt, responent les preguntes concretes que feia la portaveu 
del Partit Popular, explicar-li que s’està redactant el pla funcional; per tant, en quines ne-
cessitats i en quins termes el centre penitenciari de dones i presos preventius de la Zona 
Franca s’ha de dimensionar i s’ha de distribuir. Durant el 2018 es licitarà i es començarà 
a redactar el projecte; a finals del 2019 es licitarà i començarà el procés d’adjudicació de 
les obres de construcció, obres que en un centre penitenciari necessàriament requereixen 
un temps i que, per tant, en el període que anirà de l’any 2021 a l’any 2025 es construirà, 
s’equiparà i s’obrirà i es posarà en funcionament el centre de dones i presos preventius de 
la ciutat de Barcelona a la Zona Franca.

I situats també en aquest punt, i donant resposta a la petició que feia la portaveu de 
la CUP amb relació al caràcter o l’element de gènere que ha de tenir un centre de do-
nes –jo també ho he manifestat en aquest Parlament–, creiem que la gran assignatura 
pendent que té el sistema penitenciari de Catalunya és tenir un centre penitenciari amb 
perspectiva de dona, de gènere. Que això, què vol dir? Evidentment, les necessitats de 
les internes són diferents de les necessitats dels interns, especialment aquelles internes 
que tenen fills. És una evidència també que la conducta de les internes, en termes gene-
rals, no és la mateixa que la dels interns, com tampoc ho són els delictes que les porten 
a la presó i, per tant, aquest escenari diferent justifica que els espais on es desenvolupa 
el tractament també siguin diferents.

Entrant en les consideracions que feia la senyora Ibarra, del Partit Socialista, bé, jo 
no m’hi estendré. En aquesta crítica jo crec que falta d’altra, de que ha estat un procés 
mediàtic. En fi, a mi em sembla que els ciutadans tenen exactament el mateix dret que 
tothom d’estar informats de quins són els plans i les actuacions que porta el Govern i, 
per tant, jo crec que faig bé la meva feia quan atenc les peticions dels mitjans de comu-
nicació per explicar els nostres plans amb relació a la Model i amb relació a qualsevol 
altra cosa que ens plantegin, sigui més còmoda d’explicar o ho sigui menys. No tinc el 
costum de defugir les preguntes ni en el Parlament ni en els mitjans de comunicació, i si 
m’haig de posar vermell, m’hi poso, però si haig de donar comptes, de posar calendaris 
o de dir que una cosa no la sé, doncs, no tinc problema en fer-ho.

Però sí que haig d’agrair, al marge d’aquesta crítica que crec que no és pertinent, la 
responsabilitat del PSC en el tema del tancament de la presó Model. Perquè des del pri-
mer moment ha estat interessat en aclarir els dubtes, i jo crec que hem tingut l’oportu-
nitat d’anar-los resolent. Ha aprofundit en els temes, no ha estat un plantejament que, a 



DSPC C 398
3 de maig de 2017

Sessió 20 de la CJ 22

vegades, es toqui d’oïdes, i jo crec que això és fer la feina ben feta i ho vull agrair, per-
què crec que és una bona notícia que el PSC, que ha tingut en altres moments responsa-
bilitats també en aquest àmbit, hagi entès la importància d’un plantejament que afecta 
un centre penitenciari en concret, però que, de retruc, afecta el conjunt del sistema pe-
nitenciari.

I jo vull insistir en una cosa: els treballadors dels serveis penitenciaris han estat in-
formats de tot. I quan jo dic que, en legítima defensa dels seus interessos, han explicat 
que això no ha estat així, vull dir exactament això. Que els treballadors diguin que no 
han estat informats no necessàriament és sinònim de que expliquin com han anat les 
coses. Els treballadors han estat informats –han estat informats– puntualment de tots 
els moments i de totes les decisions que s’anaven a prendre. I, explícitament, quan es 
va prendre la decisió, el mes de febrer, de tancar la presó Model, se’ls va informar amb 
tot detall de totes les derivades i de totes les qüestions que afectaven aquest procés, i ho 
vam fer abans que aquesta comunicació fos pública. Per tant, jo entenc que és un procés 
complex, entenc que és un procés on hi caben molts matisos, però els representants dels 
treballadors han estat sempre informats.

I en això, s’interessava pel concurs de trasllats. Doncs, miri, el concurs de trasllats 
es va resoldre el 21 de març. Es van reubicar tres-cents treballadors i no ens consta que això 
hagi generat cap problema ni cap recurs ni cap al·legació. I, per tant, entenem que aquest 
procés es va fer amb les garanties que en són exigibles i amb el confort i els vistiplau 
dels treballadors que es van veure afectats en aquest concurs de trasllats. Com també 
hem tingut l’oportunitat, en aquest context, de resoldre un contenciós antic, un conten-
ciós que ve del 2008, amb relació al concurs de comandaments, que s’ha anat arros-
segant i que també ha estat motiu de debat en més d’una ocasió en aquest Parlament. 
Aquesta carpeta també l’hem tancat. Aquest tema també ha quedat endreçat.

I aprofitant el tancament de la presó Model, ho he dit, es reforça la plantilla de tots 
els centres, és així. Això vol dir que també es reforça a tots els centres la plantilla dedi-
cada al tractament, que és una de les claus de volta del nostre sistema penitenciari. És 
una plantilla més reforçada en tots els centres. A més a més, addicionalment, no només 
mantenim tots els llocs de treball vinculats al tractament, sinó que els incrementem, 
amb un creixement net, en vint-i-un treballadors addicionals en l’àmbit del tractament, i 
passat l’estiu tenim la determinació de convocar oposicions per consolidar vuitanta pla-
ces de psicòlegs. 

Feia referència també als jutjats de Martorell. Evidentment, és una peça important, 
i jo crec que aquest és un bon exemple que corrobora el que deia, que vostè ha treballat 
amb rigor i ha intentat entendre la complexitat d’aquest procés. Amb els jutjats de Mar-
torell, òbviament, hi tenim una comunicació fluida per poder gestionar aquesta nova 
situació. Tant el director general de Serveis Penitenciaris com la directora general de 
Modernització de l’Administració de Justícia i la secretaria de Justícia s’han desplaçat 
a Martorell, han treballat aquest tema amb la degana. Es reforçarà la plantilla en allò 
que sigui necessari i, òbviament, en la mesura en què el jutjat de Martorell, com a jutjat 
de referència del nou centre de preventius, incrementarà la seva activitat, ho farà en pa-
ral·lel la disminució en els jutjats de Barcelona i, per tant, això ens permetrà optimitzar 
els recursos, perquè, evidentment, tasques que avui feien els jutjats de Barcelona amb 
relació a la gestió dels presos preventius a la Model, deixaran de fer-les i les assumirà 
un altre jutjat. 

Veig que els ha agradat molt la idea de fer coincidir el tancament de la presó Model 
amb l’aniversari de la inauguració del centre. Certament, segur que es podia haver tan-
cat el dia 5, segur que es podia haver tancat el dia 11. Hem cregut que era important, ja 
que la casualitat ha fet que el procés de tancament coincidís amb el mes de juny, doncs, 
de fer-ho coincidir simbòlicament amb la data d’inauguració. La presó Model de Bar-
celona complirà cent tretze anys de la seva inauguració el dia 9 de juny del 2017; exac-
tament cent tretze anys després de la seva inauguració. Em sembla que és un bon final 
tancar aquesta carpeta, i espero que això no els sàpiga greu. La presó Model, al final, és 
una presó que haurà servit com a centre penitenciari durant tot el segle xx. És la presó 
que, de les seves parets, si parlessin, en sentiríem la història política i social del segle xx. 
Des de la Setmana Tràgica fins al Vaquilla, les parets de la Model ens explicarien la 
vida política i social de la ciutat de Barcelona i del nostre país. I, per tant, em sembla-
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va, doncs, que era una bona data de final fer-ho coincidir amb la data del seu aniversari. 
I n’estem molt orgullosos que sigui així. Si el procés hagués culminat, el procés de tan-
cament, el mes d’octubre, doncs, evidentment, aquest element simbòlic l’hauríem obviat. 
Però ja que la casualitat ha fet que coincidís amb el mes de juny, ens ha semblat que era 
una bona idea reforçar la importància i la transcendència que ha tingut la presó Model 
per a la societat catalana.

Amb relació a les consideracions que feia el diputat de Catalunya Sí que es Pot, miri, 
la distància amb els centres penitenciaris. Hem de recordar una cosa: abans de tancar la 
Model, Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i la presó de Joves ja existien; a Brians 1 i 
a Brians 2 sumaven 2.500 interns, Quatre Camins i Joves, 2.000. Ja abans de tancar la 
Model, òbviament, hi havia, ja existeixen, mitjans de transport perquè les famílies que 
visiten els seus interns en aquests centres els puguin visitar. Per tant, no ens hem d’in-
ventar tot de zero pel fet que es tanqui la presó Model. La presó Model és un element, 
però els altres centres existien. Es reforçaran les línies de transport, però no variarà 
substancialment el nombre d’interns que hi ha. Potser seran d’una altra tipologia, i efec-
tivament, a Brians 1 no seran interns que hagin estat condemnats, sinó que seran interns 
preventius.

Amb relació al Cire, hi ha prevista una compareixença del director. Jo crec que aquest 
serà el moment per poder preguntar-li amb tot el detall qüestions en què vostè sempre ha 
manifestat tenir interès. I el detall de les obres d’inversió ara, per falta de temps, no el 
faré, però l’hi puc facilitar just al sortir el detall d’aquests 26 milions d’euros.

El que no comparteixo és que parli de focs artificials pel fet que el Govern faci la 
seva feina. Era un compromís, era una obligació tancar la presó Model de Barcelona i, 
al final, aquí sembla que estiguem en una solució impossible, perquè si parlem d’obra de 
govern i parlem d’accions concretes fem focs artificials, i si ens pregunten, per exemple, 
en les sessions de control, sessió de control rere sessió de control, sobre el procés cap a la 
independència, després ens diuen que només parlem del procés cap a la independència. 
Per tant, escolti, fem les dues coses. Treballem en el dia a dia de la gent, resolem qües-
tions, qüestions pendents, com era el tancament de la Model, i treballem també, com ens 
van mandatar els ciutadans, per fer possible que els ciutadans puguin votar en un refe-
rèndum. Són coses diferents, però són coses que poden anar perfectament en paral·lel.

Acabo amb un parell de referències amb relació a la intervenció de la diputada del PP. 
Miri, m’ha parlat de les formes, m’ha parlat de que no s’ha fet amb seguretat jurídica, 
li ha semblat tot en general molt malament, però no m’ha posat un sol exemple sobre la 
falta de seguretat jurídica. I jo crec que aquest és un eslògan que a vostè li deu funcio-
nar molt bé per la seva parròquia, però després de l’eslògan no hi ha notícia. I, per tant, 
en fi, ja entenc que vostè va acabar en un mal paper quan, al final, van haver d’abste-
nir-se en la votació, però jo crec que és important destacar que el procés s’ha fet amb 
rigor, s’ha fet comptant amb tothom. S’ha fet perfecte? No, perquè no som perfectes, 
però s’ha volgut comptar amb tothom, i no ens ha importat, quan una cosa veiem que es 
podia fer millor, rectificar.

I vostè posava l’exemple del diàleg amb els treballadors i de la relació amb un dels 
sindicats de la presó Model que no està present a la mesa sectorial. El Departament de 
Justícia, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, s’ha reunit amb aquest sindicat. 
El Departament de Justícia no va tenir cap inconvenient en que participés de la mesa de 
negociació, però el fet que no fos membre de la mesa sectorial va fer que els que sí que 
són membres de la mesa sectorial consideressin que no era un lloc adequat on poguessin 
participar.

I, evidentment, la qüestió dels advocats, i amb això sí que ja acabo. Entenc que tota 
decisió complexa té alguns elements que poden generar incomoditats i, per tant, és bo 
posar els elements positius en la balança i els elements negatius en l’altra plat de la ba-
lança. Però amb relació als advocats, per més que insistim, jo crec que també és impor-
tant parlar amb les dades, i jo entenc perfectament que per a alguns advocats els sigui 
més còmode anar a visitar un client a la presó Model, però mirem quants advocats van 
a la presó Model i quantes vegades els advocats van a la presó Model. Dades de l’any 
2016: 1.234 advocats diferents van entrar a la presó Model, que no vol dir 1.234 advo-
cats de Barcelona, vol dir en general; segur que una part important eren de la ciutat de 
Barcelona. 
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Però anem a veure quantes vegades un advocat va entrar a la presó Model de Barce-
lona. L’any 2016, d’aquests 1.234, van entrar un sol cop a la presó Model 451; dos cops, 
192; tres cops, 124. En resum, el 75 per cent dels advocats van anar una vegada, dues, 
tres, quatre o cinc en tot un any a la presó Model de Barcelona. Aquestes són dades que 
vostè, com que potser desmenteixen la seva conclusió, em dirà que me les acabo d’inven-
tar. Les podem comprovar nom per nom, si fa falta. Jo entenc que per a un advocat que 
va un cop l’any o dos cops l’any o tres cops l’any en un any a la presó Model, o cinc, o 
cinc cops l’any –a la presó Model en concret hi van anar 56 advocats cinc cops l’any–, els 
sigui més còmode anar al carrer Entença, si tenen el despatx a Barcelona. Però, que un 
cop l’any o dos o cinc s’hagin de desplaçar al Baix Llobregat, em sembla que, si posem 
en una balança els costos i els beneficis d’una decisió complexa com aquesta, segurament 
aquesta no era la raó que ens havia de fer fer una cosa impossible, que era tancar la presó 
Model al mateix temps que invertíem 25 milions d’euros, al mateix temps que construí-
em un nou centre.

Miri, rememorant una frase que s’ha fet cèlebre, això hauria estat tant com fer la 
truita sense trencar els ous, i això, ja sap que és molt complicat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller. Crec que el conseller ha estat molt detallista amb les se-
ves respostes. Tot i així, donarem un minut a cada grup parlamentari, per si hi ha algun 
aclariment, que és possible que el vulguin, doncs, dirigir al conseller. Si en volen fer 
l’ús, Ciutadans, el Grup Parlamentari de Ciutadans? Senyora Valle...

María Francisca Valle Fuentes

Sí; gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle, conseller, la respuesta a las 
preguntas que le hemos hecho, pero deseamos realmente que a lo que usted se ha com-
prometido en sede parlamentaria, como es que el centro de preventivos de la Zona Fran-
ca esté construido en 2025, sea una realidad. I se lo digo, conseller, porque el anterior 
conseller, precisamente con el que usted está hablando ahora, dijo que el Fórum Justicia 
Tarragona, lo dijo en el año 2015, sería una realidad en 2017. Estamos en 2017, lo digo 
porque también pertenece a su propio partido, y no se ha cumplido. Por eso, el deseo de 
que se cumpla.

En cuanto a lo que usted dice de que me agradece que yo le haya ayudado a explicar 
la moción, conseller, un poquito de autocrítica, ya le he dicho antes, un poquito de auto-
crítica para mejorar, nos irá bien a todos hacer esto, porque la moción, insisto, la moción 
que ustedes presentaron, y esa era la voluntad, era una moción deficiente. Y si usted aho-
ra está cumpliendo con lo que dice la moción es porque se hicieron enmiendas, que son 
de parte de la oposición, y usted se ha visto obligado a cumplirlas, y por eso hay ciertas 
cosas como los transportes a las familias de internos o como el mejor servicio para los 
abogados, que se han puesto a través de las enmiendas y por eso usted lo cumple.

Y ya por ultimo decirle: no tenga usted tanta obsesión en querer poner en el mismo 
saco a dos grupos diferentes como son el PP y Ciudadanos. Oiga, hemos dicho cosas 
diferentes, somos dos partidos diferentes, tenemos opiniones diferentes en algunas co-
sas, en otras podemos coincidir, pues, igual que con el suyo, que ahora... Mire, le voy 
a poner un ejemplo, en la próxima PR, pues, hemos transaccionado con su grupo, y no 
pasa nada.

Gracias.

El president 

Gràcies, diputada. També el Grup Parlamentari Socialista vol fer servir la paraula? 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, senyor president.

El president 

Doncs, la senyora Ibarra té la paraula.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Molt breument, agrair-li la resposta al conseller i només dos temes puntuals. El pri-
mer, el tema dels jutjats de Martorell, m’ha semblat entendre que deia que de la mateixa 
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manera que es reforçarà el servei al jutjat de Martorell, diguem-ne, es farà a costa dels 
jutjats que abans donaven servei... (veus de fons), no ha dit ben bé això però la idea que 
m’ha quedat és que a costa dels jutjats que donaven servei al centre de preventius de 
Barcelona. (Veus de fons.) D’acord, després, en tot cas, m’ho aclareix, perquè això, real-
ment, ens preocuparia si fos així.

I, en segon terme, el tema dels equipaments penitenciaris de Tarragona. Abans aquí 
es comentava..., entenem que no es complirà el calendari que es tenia previst per al Fò-
rum de la Justícia de Tarragona, però sí que ens, diguem-ne, neguiteja o ens interessa, i 
molt, l’ús que se n’acabi donant d’on hi ha ara situat el centre que es va tancar, el centre 
penitenciari de Tarragona, que ara és un centre obert i que, per tant, quan deixi de fer 
aquesta funcionalitat de centre obert, ens interessa, i molt, què se’n faci, perquè sabem 
que la ciutat, doncs, té el neguit, i sobretot els veïns, de poder-ho recuperar com un es-
pai urbà, que s’ha plantejat en algun moment que allò pugui ser, diguem-ne, una zona 
on hi hagi concentrats tots els serveis territorials de la Generalitat i, per tant, en aquest 
sentit, no sé si li correspon al seu departament o a quin altre de la Generalitat, però ens 
agradaria que ens ho expliqués.

Gràcies.

El president 

Gràcies, diputada. El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot no vol fer ús 
de la paraula. El Grup Parlamentari Popular de Catalunya? (Veus de fons.) Sí? Senyora 
García.

Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Molt breument. Miri, senyor Mundó, jo veig que la ironia fina 
no és el seu fort, eh?, ara, tot s’ha de dir, ha fet vostè un esforç en contestar i concretar 
les preguntes que li feia l’oposició, però jo en tinc un parell que, suposo que per manca 
de temps, no ha pogut contestar.

Ens ha parlat vostè de que es reforçaria el transport dedicat a les famílies que van a 
visitar els interns de preventius als centres on vostès els reparteixin com a departament. 
Com?, de quina manera?, en quines condicions? I dos: l’arrelament serà un perjudici, 
una discriminació negativa per als interns a l’hora de traslladar-los a centres més llu-
nyans? Vostè ens deia: «No, si no té un arrelament, família...», tal, tal.

I la resta, escolti, miri, no faci lectura del que ha fet o no ha fet bé aquest grup par-
lamentari o si té vergonya o no; nosaltres tenim els nostres posicionaments polítics, que 
són clars, que són evidents, que ho saben a nivell municipal i ho saben també a nivell 
Catalunya, i nosaltres el que no farem és donar-li una assegurança a tot risc. No ens 
oposarem al tancament de la Model, és clar que no, l’hi hem dit sempre. Ara bé, coses 
ben fetes, ja està.

El president

Gràcies, diputada. Vol fer ús de la paraula el Grup Parlamentari de la CUP? (Veus 
de fons.) I el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, tampoc? (Veus de fons.)

Doncs, si pogués respondre el conseller en cinc, sis minuts, l’hi agrairíem.

El conseller de Justícia

Moltes gràcies, president. En fi, doncs, responc les preguntes concretes. Els jutjats 
de Martorell. No, quan dic que, evidentment, si una tasca que feien els jutjats de Barce-
lona ara, perquè ha canviat el centre penitenciari, deixaran de fer-la, és lògic que aquells 
treballadors no es quedin sense tasca, per tant, aquells els podrem aprofitar per a altres 
funcions i, evidentment, els jutjats de Martorell assumiran una càrrega de treball que 
no tenien i, per tant, haurem de dotar els mitjans i els recursos congruents amb aquesta 
càrrega de treball. Així ho estem treballant amb el degà dels jutjats de Martorell, i s’hi 
està treballant directament per donar una resposta eficaç.

M’he deixat de dir una cosa que tenia moltes ganes de subratllar de la seva interven-
ció, senyora Ibarra, quan deia que calia posar en valor que si ara és possible tancar la 
Model és perquè el conjunt del sistema penitenciari ho feia possible i que el tancament 
de la Model era la cirereta. Doncs, miri, jo m’he cansat de dir-ho i d’explicar-ho així en 
aquests termes, perquè és efectivament veritat. Podem tancar la presó Model perquè es-
tem en condicions de fer-ho, no forçant una situació, no estressant el sistema, sinó racio-
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nalitzant-lo, i això és possible perquè a Catalunya tenim un sistema penitenciari molt mo-
dernitzat, amb molts centres nous: Tarragona, el més nou; Figueres; Lledoners; Brians 2 
mateix, que fa deu anys que funciona, i, per tant, és possible tancar la Model perquè el 
conjunt del sistema ho permet, i això, òbviament, és la suma de moltes decisions que 
s’han anat prenent en els anys, a principis de la dècada 2000, i especialment l’any 2005, 
quan es va planificar la construcció de determinats centres. Per tant, jo em faig meves i 
vostè es deu fer seves les meves reflexions perquè, efectivament, tancar la presó Model 
és possible perquè el conjunt del sistema ho permet. I, per tant, hauria estat una irrespon-
sabilitat no tenir la valentia d’afrontar tots els inconvenients que genera una decisió tan 
complexa com això. Per tant, en fi, crec que vostè en això dona exactament en la diana.

No ve a tomb, però hi ha fet esment i m’hi referiré molt ràpidament: el solar, l’espai 
on hi havia l’antiga presó de Tarragona, estem treballant conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Tarragona, amb una comissió de treball, amb el regidor d’urbanisme i el direc-
tor de serveis del Departament de Justícia per, conjuntament, definir quins usos té, pot 
tenir o hauria de tenir aquell espai i, per tant, com podem optimitzar en interès del con-
junt de ciutadans de Tarragona i també en interès del propietari d’aquell espai, que és 
la Generalitat de Catalunya, i quina és la millor solució, i que també ens doni recursos 
i marge per poder fer altres projectes que no hem defugit mai i que és un deure pendent 
amb la ciutat de Tarragona.

El transport. El transport, insisteixo en la idea que feia abans: no ens hem d’inventar 
unes línies de transport perquè, abans de tancar la Model, a Brians 1 i a Brians 2 hi ha-
via 2.500 interns, a Quatre Camins i a Joves n’hi havia 2.000, per tant, ja hi havia uns 
sistemes de transport per acostar les famílies i els treballadors a aquests centres de tre-
ball, i això no ha estat mai motiu de polèmica ni ha estat mai una queixa que almenys 
se’ns hagi traslladat al Parlament, per tant, el que hem de fer ara és avaluar si podem 
incorporar més freqüències; de fet, el cap de setmana, que és quan més comunicacions 
fan les famílies amb els interns, ja hi ha moltes més freqüències, i anirem avaluant l’ús 
que se’n fa. Perquè també és veritat que hi ha determinats serveis que, malgrat que es-
tiguin a disposició de les famílies i dels treballadors, se’n fa un ús que, si n’analitzem 
els números i n’analitzem la realitat, potser tots coincidirem que l’hem de reformular. 
Per tant, el que fem, també inclòs en l’acord amb els treballadors, ho farem d’acord amb 
l’interès comú i reforçant els elements de transport que ja existien, en això no haurem 
d’inventar res.

Em preguntava, i no ho he contestat abans, la diputada de la CUP per les videocon-
ferències al centre de preventius. Efectivament, el 23 de març vam subscriure un conve-
ni amb els catorze col·legis d’advocats de Catalunya pel qual s’implantaran videoconfe-
rències a tots els centres penitenciaris i a tots els col·legis d’advocats. I, en el cas concret 
de Brians 1, el centre de preventius de referència de les comarques de Barcelona, ja es 
van posar en funcionament des d’aquell mateix dia vuit noves cabines de videoconfe-
rència, que han de permetre fer fins a setze mil comunicacions l’any, aquest és el poten-
cial, no vol dir que s’acabin utilitzant. Per tant, això està previst i s’està desenvolupant.

I l’última referència que feia, quan la diputada del Partit Popular deia si els presos 
que no comuniquen es traslladaran a llocs i això dificultarà la seva defensa. No, el cen-
tre de preventius de les comarques de Barcelona és Brians 1, per tant, els presos preven-
tius aniran a Brians 1, no aniran a altres centres. I això és amb independència de que 
comuniquin o no comuniquin amb les famílies; el centre de referència de les comarques 
de Barcelona és Brians 1, com fins al dia 6 de març ho va ser la presó Model.

Acabo, doncs, agraint en general el to de les intervencions. Jo crec que –ho deia al 
principi i ho vull destacar– haig d’agrair al conjunt dels grups parlamentaris la genero-
sitat i la responsabilitat que han tingut en un deure pendent que tenia la ciutat de Bar-
celona, que tenia el Govern i que tenia el sistema penitenciari, que era el tancament de 
la presó Model. Si hagués estat fàcil, segur que s’hauria tancat molt abans. La presó 
Model acumula promeses de tancament des de fa més de quaranta anys; quan Adolfo 
Suárez era president del Govern ja va prometre tancar la presó Model de Barcelona, i 
sortosament, perquè es donaven les circumstàncies, perquè hi ha hagut la determinació 
i perquè hem sabut sumar les energies de tothom, el dia 8 de juny la Model de Barcelo-
na passarà a la història.

Moltes gràcies.
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El president 

Moltes gràcies, conseller. Agrair també la presència del secretari general, del direc-
tor general i de la resta de l’equip que l’acompanya.

Suspenem la sessió durant cinc minuts.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i es reprèn a les dotze i set minuts.

El president

Bé, reiniciem la sessió. Com dèiem a l’inici de l’aquesta, el punt segon ha estat retirat 
pel grup proposant de Ciutadans.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat

250-00845/11

I passaríem, per tant, al punt tercer, que és: Proposta de resolució sobre l’accés de 
les internes dels centres penitenciaris als productes de primera necessitat. Ha estat pre-
sentada, aquesta proposta de resolució, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i també els 
hem de notificar –ho saben tots vostès perquè se’ls ha repartit– que s’ha presentat a la 
Comissió de Justícia una proposta de transacció entre el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i el Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

En qualsevol cas, per presentar aquesta proposta, té la paraula, per un temps màxim de 
cinc minuts, la senyora María Calle, perquè veig que la senyora Carmen de Rivera no hi és.

María Francisca Valle Fuentes

Valle. (Pausa.) Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi compa-
ñera Carmen de Rivera, que es la que ha trabajado esta propuesta, que al parecer es una 
propuesta necesaria y ha visto la necesidad de presentarla, y así lo hemos hecho en el 
grupo.

El informe del Mecanismo Catalán de la Tortura relativo al 2016 informa de las 
quejas de algunas internas en relación con que la distribución de productos y lotes higié-
nicos, de higiene femenina, pues, es insuficiente la distribución dentro de los centros 
penitenciarios. Y que, por otra parte, que estas internas que los necesitan y no tienen 
suficiente con lo que se les reparte tienen que acudir a las tiendas Cire, que al parecer 
tienen unos precios superiores a los de incluso algunos supermercados de fuera de las 
prisiones. Por tanto, ante esta necesidad, que es una necesidad, como decimos –estamos 
hablando de higiene íntima femenina–, pues, hemos propuesto esta propuesta que, en 
definitiva, viene a solicitar la revisión a la baja de los precios de los artículos en el Cire 
y que se aumente la frecuencia por parte de la Administración en el reparto de estos lotes.

Agradecemos igualmente, también, la voluntad de transaccionar del Grupo de Junts 
pel Sí al ver la necesidad de la misma y solicitamos el apoyo de todos los grupos a esta 
propuesta. Nada más.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, en de-
fensa de l’esmena presentada, té la paraula el senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, només per detallar que finalment, com bé s’ha dit, hem arri-
bat a un acord transaccional pel que respecta a aquesta proposta de resolució. Existeix 
consciència d’aquesta problemàtica, però també es té consciència de quins són els mo-
tius que la provoquen. En qualsevol cas, al que ens hem de referir és que aquest enca-
riment respecte a l’exterior no es produeix respecte dels productes bàsics, quan aquests 
estan coberts per la Direcció General de Serveis Penitenciaris, ni parlem d’aquells pro-
ductes que s’entenen nous bàsics, que podrien ser fins a un 29 per cent de la totalitat dels 
productes que es comercialitzen en el Cire.

Quina és la problemàtica que porta l’encariment d’aquests productes? És que als co-
merços exteriors, lògicament, els poden adquirir en gran quantitat i, en aquest cas, en 
els centres penitenciaris s’han de subministrar en envasos petits per al consum imme-
diat i que en molts casos, també, els criteris de seguretat alimentària comporten que no 
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puguin ser en grans porcions o que no es compti amb elements frigorífics a les cel·les 
que permetin la seva conservació.

Tot i això, en sintonia amb la proposta de resolució que s’ha presentat pel Grup de 
Ciutadans, voldríem evidenciar que ja des de l’any 2013 s’està duent a terme una política 
per mirar de millorar els preus. En aquest cas, l’any 2013 es van rebaixar 16 articles fins 
a un 9 per cent; l’any 2014, 194 articles fins a un 5,45 per cent; l’any 2015, 67 articles 
amb una rebaixa mitjana del 4 per cent, i al 2016, 23 articles amb una rebaixa mitjana 
del 8,59 per cent.

Entenem, en sintonia amb la proposta de resolució, que hem de perseverar i tam-
bé garantir, en qualsevol cas, que es garanteixen els articles d’higiene mínims, amb un 
nombre mínim, com és el que s’està exigint o plantejant, i, per tant, existeix consens 
pels grups de que així sigui i entenc que la transacció a la que hem arribat dona resposta 
a aquesta necessitat dels interns.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se, tenen la paraula la resta de grups parla-
mentaris, començant pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la senyora Rosa 
Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Sí, bé, nosaltres, evidentment, donarem suport a aquesta propos-
ta de resolució, tot i que creiem que el redactat que feia la proposta inicial ens agradava 
més perquè, diguem-ne, eren accions molt més destinades a millorar les condicions ac-
tuals i amb el redactat de les esmenes, doncs, queda com una miqueta tot plegat desdi-
buixat; però, de tota manera, hi donarem recolzament.

Però sí que ens agradaria fer una reflexió, i és que si no estem mal informats, per-
què, doncs, aquesta diputada és nova al Parlament, en legislatures passades ja s’havia 
aprovat propostes de resolució que anaven en aquest mateix sentit. Per tant, no és tant 
un tema de que aprovem les propostes, sinó que realment les propostes s’executin i es 
millorin les condicions, perquè, al cap i a la fi, si alguna cosa hem après de tot el tre-
ball que hem anat fent en els grups de treball de temàtica penitenciària que fa aquesta 
comissió, és que les presons, diguem-ne, estan plenes de pobres, o hi ha un biaix social 
important a les presons, i les dones, doncs, en aquest biaix encara s’accentua més, no? 
I, per tant, entenem que la necessitat de que els productes higiènics, d’higiene femenina, 
que els són necessaris, han de ser totalment accessibles, perquè no es tracta d’un luxe ni 
d’un caprici, sinó que es tracta d’uns elements de primera necessitat.

I per tant, doncs, evidentment donarem recolzament a aquesta proposta amb la vo-
luntat i amb la confiança de que es porti a terme.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Ras i curt. És una proposta que s’ha presentat diversos cops. És una proposta que, per 
molt que a poc a poc o certs productes es vagin reduint, per part de les diferents adminis-
tracions, no és així. El que és una entrada de la llei d’oferta i demanda del mercat capitalista 
a les mateixes presons, on els presos es gasten el seu peculi en els productes bàsics, i això 
no és o no hauria de formar part de cap pla de reinserció, sinó que al final és una política de 
cost de benefici, en aquest cas, ara amb el Cire, que és l’empresa pública que gestiona això. 
Per tant, el redactat inicial ens semblava més valent, diguéssim, que aquest, que segueix 
mantenint una política de preus massa alts, des del nostre punt de vista. No es pot, digués-
sim, vendre els productes a una població reclusa al mateix preu o a preus similars que en 
un mercat lliure, en aquest cas, on els salaris són diferents. És una política que s’hauria de 
replantejar, s’hauria de fer un replantejament integral, i ho diu el síndic, any rere any.

En tot cas, animem a que el Govern segueixi reduint aquests preus, que prioritzi la 
política de reinserció a la política de benefici o de mercat capitalista. I, en tot cas, ens 
trobarà, a nosaltres, a sobre d’això en els pròxims mesos perquè això sigui una realitat.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Ara, per part del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, 
té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Per no ser reiterativa, el nostre grup donarà suport a aquesta pro-
posició.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té 
la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Jo també aniré ràpid. Nosaltres també donarem suport. Celebrem 
aquesta proposta de resolució. Nosaltres hem demanat la compareixença del director del 
Cire, aquí a la Comissió de Justícia, per abordar no només els preus dels productes, sinó 
què passa amb els tallers de producció i què passa amb els sous, que també sabem que 
és un tema complex.

I ja per últim, agrair que la proposta de resolució tingui una mirada de gènere. La 
dimensió de gènere és importantíssima als centres penitenciaris. No és el mateix per a 
les dones estar a presó que per als homes. Nosaltres, en matèria concreta de lots d’hi-
giene, també som conscients que el material que es dona a les dones és molt insuficient 
amb relació a les necessitats, que han de recórrer al Cire, que a més els preus són altís-
sims, etcètera; s’ha exposat. Però és un tema que sembla menor i no ho és en cap cas 
i, per tant, no només celebrem la proposta i li donem suport, sinó que esperem poder 
aprofundir en aquest tema en aquesta comissió en els propers mesos.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per pronunciar-se sobre la transacció, té la paraula la senyo-
ra María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Como hemos dicho, agradecer la buena predisposición del Gru-
po de Junts pel Sí al transaccionar y al hacer que esta propuesta, bajo nuestro punto de 
vista, se haya mejorado. Y al resto de grupos, pues, por lo que parece que nos van a dar 
soporte, pues, también agradecerles su buena voluntad y la mejora para las internas.

El president

Moltes gràcies, diputada.
Passem a la votació.
Vots a favor?
Per tant, queda aprovada per unanimitat.

Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

259-00002/11

Passem al quart punt, que és el Projecte de creació del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya. No s’han presentat observacions. Té la paraula, en primer lloc, per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidente. Por parte de mi grupo parlamentario, pues, bien, solo podemos 
alegrarnos de que por fin hoy ya se complete el último trámite para dar luz verde a la 
puesta en marcha del Colegio de Criminólogos. Hasta ahora estos profesionales, que 
cada día tienen más importancia no solo en el mundo de la justicia, sino también y es-
pecialmente en el mundo de la empresa, solo podían colegiarse en otras comunidades 
autónomas. Sin embargo, Cataluña, que es una de las comunidades autónomas más im-
portantes a nivel no solo poblacional, sino económico y también judicial y penitencia-
rio, pues, no disponía de este colegio profesional.
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La profesión de criminólogo poco a poco se va y se ha ido abriendo paso y ocupan-
do un espacio profesional que es cada vez más necesario, no solo como colaborador de 
la justicia, sino también como un profesional especializado en diversos sectores de la 
empresa. Y como nueva realidad profesional, a nosotros nos parece positivo que se cree 
un colegio que, sin ser de adscripción obligatoria y sin constituirse como profesión re-
gulada, sí que implemente criterios de ejercicio de la profesión, se tengan cauces de de-
fensa de estos intereses profesionales y una institución con la representatividad pública 
y un colegio para relacionarse con las administraciones y otras entidades.

Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna observación ni consideración y damos 
apoyo a la propuesta.

El president

Moltes gràcies, diputat. Després de les paraules del portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, voldria dir, perquè no ho he fet abans, voldria agrair la presència aquí 
dels membres del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, dels representants. I també els 
hauria de dir una cosa que abans de començar la sessió amb una observació que m’ha 
fet la representat del Grup Parlamentari Socialista, en el sentit de que hi havia una er-
rada que serà corregida en el punt 4, en concret en la línia segona. No és «els o les pro-
fessionals» sinó «els i les professionals». Aquesta serà modificada, lògicament, en el seu 
moment. 

Ara sí, té la paraula justament la persona que ha fet aquesta observació, la represen-
tat del Grup Parlamentari Socialista, la senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Realment només tenim aquesta observació i és ben poca cosa, 
eh? (L’oradora riu.) Creiem que és més un error tipogràfic que una altra cosa. Bé, avui es 
dona compliment al que diu la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i de col-
legis professionals, en què es regula els requisits i el procediment per crear aquests col·le-
gis, aquests col·legis professionals, aquestes corporacions. El col·lectiu de criminòlegs en-
tenem que compleixen aquests requisits, a banda dels requisits acadèmics que demana la 
mateixa llei, l’interès públic i la rellevància social, entenem que la criminologia fa aquest 
estudi del crim, l’aplicació de coneixements científics a aquests estudis i això, al final, 
comporta un interès públic perquè ajuda a l’assessorament o assessora en l’elaboració de 
polítiques públiques sobre mesures penals i judicials, però també en l’anàlisi de les ten-
dències delictives, cosa que, evidentment, doncs, pot ajudar molt precisament a l’hora de 
dissenyar aquestes polítiques públiques. 

Simplement, remarcar que a més ens ha semblat interessant que s’hagi integrat o s’ha-
gi recollit l’apunt que feia el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ens el 
seu dictamen en què feia un dictamen, diguem-ne, favorable a la creació del col·legi de 
criminòlegs; simplement demanava que es posés l’afegitó de que l’adscripció a aquest òr-
gan col·legial era voluntària, eh? I, per tant, veiem que en el decret s’ha recollit aquest 
punt, cosa que ens sembla molt adient i, per tant, el nostre grup hi donarà el suport. I a 
més a més, doncs, donar l’enhorabona als representants que avui ens acompanyen, doncs, 
aquest dia que realment serà important per a tot el col·lectiu.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té 
la paraula el senyor Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Bé, celebreu que arribem per fi al dia en què donem punt i final a aquesta creació 
d’aquest col·legi. És que al final serveix per defensar aquesta professió i els treballadors 
que hi participen. I en tot cas, doncs, felicitar els representants que aquí ens acompa-
nyen i anunciar que el nostre grup donarà suport al decret.

El president 

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, té la paraula 
la senyora Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, donarem suport a aquesta iniciativa, donat que el mateix con-
text professional ho demana i entenem que és necessari.

El president 

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té 
la paraula la senyora Mireia Vehí.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, president. Nosaltres també donarem suport a la iniciativa. 

El president 

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la se-
nyora Àngels Ponsa. 

Àngels Ponsa i Roca

Gràcies, president. També, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, donar la 
benvinguda als representants que ens acompanyen. 

Com deia la portaveu socialista, el Projecte de decret per la creació del Col·legi de 
Criminòlegs de Catalunya, que ens presenta el Govern per a la seva consideració, s’en-
globa dins d’aquesta reorganització que propugna la Llei 7/2006 i que, d’acord amb l’in-
terès públic de la creació del col·legi professional, rau en la funció social de l’exercici de 
la professió de què es tracti i es pugui desenvolupar. 

En el cas de la criminologia és inherent a la definició que com a ciència per al control i la 
prevenció dels fenòmens delictius, així com en l’actuació i efectivitat dels agents de control 
social per a la repressió de la delinqüència que incideix directament en el benestar social. 
També alhora la constitució d’aquest col·legi professional de criminòlegs esdevé decisiva 
perquè existeix una voluntat de consens que proporciona un ampli suport a la iniciativa de 
creació. Ho hem vist també en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. És una 
antiga reivindicació d’aquests professionals que es va palesar ja en la intervenció que hi va 
haver l’any 2013 davant d’aquesta mateixa Comissió de Justícia del Parlament per part del 
president d’una de les associacions, l’Associació Catalana de Criminòlegs, concretament.

I, precisament, el fet de que la professió al nostre territori estigui representada per 
associacions de règim general –l’altra entitat impulsora de la creació és l’Associació 
Interuniversitària de Criminologia– està condicionant l’exercici professional dels cri-
minòlegs al nostre territori en l’àmbit de la mediació en el dret privat. I també està pro-
vocant que els professionals que desenvolupen aquesta professió a Catalunya i volen 
col·legiar-se ho hagin de fer en altres col·legis que s’han constituït, doncs, en comunitats 
autònomes diferents, com la Valenciana o a Astúries. Per tant, amb el nou col·legi, el 
col·legi professional tindrà un posicionament més fort en la societat catalana, milloraran 
les relacions de col·laboració en els procediments de prevenció, negociació i solució de 
conflictes entre les diferents administracions, especialment en l’àmbit de la justícia, així 
com en el món penitenciari i policial. 

Per tant, com bé també s’ha dit, el propòsit últim de la creació d’aquest col·legi pro-
fessional serà el d’adscripció voluntària, com no podia ser d’una altra manera, però serà 
el d’ordenar la professió al nostre territori en benefici de la societat en general. Per tant, el 
nostre suport.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies, diputada. Si no hi ha cap oposició, els sembla bé que poguéssim 
aprovar-ho per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs, moltes felicitats als representants del col·legi i, lògicament, a tots els i les 
col·legiades i col·legiats d’aquest. Espero que tinguin molts d’èxits en els futur. I també 
agrair la presència, justament per l’aprovació d’aquest punt, del director general de Dret 
i Entitats, que, a més a més, és el responsable de la matèria.

Si no hi ha res més, s’aixeca la sessió; i, un cop aixecada, demano que restin aquí els 
portaveus dels grups i els membres de la Mesa.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i onze minuts.
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