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Sessió 3 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i un minut. Presideix 

Joan Josep Nuet i Pujals, acompanyat de la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla; de la 

secretària, Irene Fornós Curto, i de la secretària en funcions Mònica Palacín París. Assisteix 

la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez i María Francisca Valle 

Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa i Rosselló, 

Anna Geli i España, Eduard Pujol i Bonell i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Najat Driouech Ben Moussa i Marc Sanglas i Alcanta-

rilla, pel G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la secretària general del Departament de Justícia, Patrí-

cia Gomà i Pons, i el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó i Montfort.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la 

Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris (tram. 356-

00122/12). Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença. 

2. Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la 

Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visites dels in-

terns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris (tram. 

356-00186/12). Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

3. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 

de Justícia (tram. 250-00036/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 24; esme-

nes: BOPC 121, 28).

4. Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la Justícia (tram. 250-

00082/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 18; esmenes: BOPC 121, 32).

5. Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats (tram. 250-

00118/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 22; esmenes: BOPC 121, 35).

6. Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de valoració forense integral 

(tram. 250-00142/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 7; esme-

nes: BOPC 121, 38).

7. Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a Suïssa (tram. 250-

00143/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb tres altres 

diputats del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 8; esmenes: 

BOPC 121, 39).

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-

tícia sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió o mal-

versació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris (tram. 354-00025/12). Xavier García 

Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol-

licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-

missió de Justícia perquè informi sobre els problemes sorgits amb algunes immatricula-

cions de béns públics i privats de l’Església (tram. 356-00194/12). Joan Josep Nuet i Pujals, 
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del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del 

Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la seva experiència 

en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats de l’Església 

(tram. 356-00195/12). Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bon dia a totes. Si els sembla, comencem la comissió.
No sé si hi ha alguna substitució que hagin de comunicar a la Mesa... (Veus de 

fons.) Endavant, diputat.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí, senyor president, per part del Grup de Junts per Catalunya, la diputada Anna 
Tarrés substitueix la diputada Gemma Geis, i la diputada Anna Geli, quan arribi, 
substitueix la diputada Marta Madrenas.

El president

Moltes gràcies. Hi ha alguna substitució més que hagin de comunicar? (Pausa.)
Bé, doncs, si no hi ha res més, passem ja a desenvolupar l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris

356-00122/12

El primer punt és la sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis penitenciaris. Aquesta petició és del Grup Parlamentari de Ciutadans. Li 
dono la paraula a la senyora Lorena Roldán perquè la pugui defensar.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Bé, molt ràpidament, jo crec que és costum també d’aques-
ta comissió, doncs, que a l’inici, ja que ens ha costat una mica poder engegar la co-
missió, es substanciïn aquestes compareixences. Ja vam tenir la consellera, doncs, 
explicant el pla de govern, i ens agradaria també que pogués venir el director ge-
neral per explicar-nos i, sobretot, per donar també resposta als funcionaris de les 
mancances que hi ha en els centres penitenciaris i d’altres qüestions que podríem 
comentar a la comissió.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Algun altre grup parlamentari vol intervenir en aquest 
punt? (Magda Casamitjana i Aguilà demana per parlar.) Sí, endavant...

Magda Casamitjana i Aguilà

Nosaltres votarem a favor de la compareixença.

El president

Molt bé.
Si no hi ha res més, si els sembla, passem a la votació.
Vots a favor de la compareixença?
Sí, crec que per unanimitat, eh?
Molt bé, gràcies.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns 
acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres 
penitenciaris

356-00186/12

El segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió o malversa-
ció pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris. La petició és del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i li dono la paraula al senyor Xavier García 
Albiol perquè defensi la compareixença.

Xavier García Albiol

Moltes gràcies, president. Una prèvia, demanaria: a veure si poden pujar una 
miqueta la temperatura, si hi estem d’acord, perquè fa una mica de fred, no?, aquí...

El president

Sí, abaixar el fred... 

Xavier García Albiol

No, abaixar-la, no...

El president

Apujar la calor.
(Remor de veus.)

Xavier García Albiol

Apujar la calor, apujar la temperatura. (El diputat riu.) En graus, eh?, no políti-
ca –no política.

Doncs moltes gràcies, i també de forma molt breu i tenint present que la compa-
reixença..., en el punt anterior ja s’ha acceptat la compareixença del director gene-
ral de Serveis Penitenciaris, assenyalar que aquest punt fa referència a la petició de 
compareixença de la mateixa persona, del mateix càrrec, amb relació a informacions 
que tenim constància que s’estan..., de fets que s’estan produint en els centres peni-
tenciaris i que signifiquen posar en una situació de privilegi, de tracte de favor, els 
polítics que estan en els centres penitenciaris de Catalunya; un tracte de favor que 
inclús podria estar posant en risc la seguretat dels mateixos centres penitenciaris.

El president

Gràcies, diputat. Els grups parlamentaris volen intervenir en aquest punt? (Di-
versos diputats demanen per parlar.) Grup Parlamentari de Ciutadans, potser, pri-
mer? (Pausa.) No? Gràcies. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya? 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí; moltes gràcies, president. Per manifestar que votarem en contra d’aquesta 
compareixença, perquè entenem que no té cap sentit demanar la compareixença de 
la mateixa persona, el director general de Centres Penitenciaris, que ja n’hem apro-
vat la compareixença anterior, i, per tant, entenem que no té cap sentit aquest punt 
específic, quan ja farà una exposició general de tota la política penitenciària. Per 
tant, l’entenem totalment sobrera i hi votarem en contra.

El president

Gràcies, diputat. Grup Parlamentari Republicà... No? Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar... 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, president. Nosaltres entenem que avui ja compareix el director ge-
neral de Centres Penitenciaris, i de fet l’enunciat de la compareixença és prou am-
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pli perquè es pugui fer també en la compareixença d’avui un esment en concret, si 
algun grup hi té especial interès, respecte de la sol·licitud que feia el Subgrup del 
Partit Popular en aquesta sol·licitud, no? Per tant, nosaltres ens abstindrem i, en tot 
cas, diguem-ne, fer aquesta reflexió de dir que, com que avui ja compareix i se li pot 
preguntar i es pot fer incís, si es vol, en aquest tema, entenem que no és necessari 
una altra compareixença només per aquest tema.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Subgrup de la CUP - Crida Constituent no hi ha intervenció.
Si els sembla, passem a la votació.
Vots a favor de la compareixença?
Grup Parlamentari de Ciutadans i Subgrup Parlamentari del Partit Popular, a 

favor.
Vots en contra de la compareixença?
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup 

Parlamentari de la CUP, en contra.
Abstencions?
Grup Parlamentari Socialistes.
M’he oblidat de votar... (Rialles.) En tot cas, hi voto en contra també, si us plau.
La compareixença queda rebutjada.
Si els sembla, com que al punt primer la compareixença ha quedat aprovada, fem 

un recés d’un minut per donar l’entrada al director general, perquè pugui ja compa-
rèixer de forma immediata.

Gràcies.

La sessió se suspèn a les deu del matí i set minuts i es reprèn a les deu i nou minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris per a 
informar sobre la situació dels serveis penitenciaris

357-00089/12 

Si els sembla, donem la benvinguda al director general i a la secretària general i, 
en tot cas, benvinguts. I quan vulguin...

El director general de Serveis Penitenciaris (Amand Calderó i Montfort)

Bé, molt bon dia a tothom. Senyor president de la Comissió de Justícia, mem-
bres de la Mesa, senyores diputades, senyors diputats, companys i companyes de les 
organitzacions sindicals, comparec davant d’aquesta comissió amb l’objectiu d’ex-
posar les línies bàsiques de la política penitenciària que estem impulsant des del 
Departament de Justícia en aquesta legislatura 2018-2021. M’acompanyen la secre-
tària general del departament, la senyora Patrícia Gomà, i alguns membres del meu 
equip: el senyor Carles Soler, sub-director general de Programes de Rehabilitació, i 
el senyor Pedro Domínguez, sub-director general de Centres i Gestió Penitenciària.

Com ja vàrem deixar ben clar en l’anterior legislatura, l’equip de la conselleria 
aposta decididament per la missió de treballar per acompanyar els processos de 
reinserció de les persones. Treballem per millorar els índexs de reinserció, reduir els 
índexs de reincidència i contribuir a la millora dels nivells de seguretat i de cohesió 
social. Volem una societat més justa i integradora, segura i amb menys víctimes.

Com ja vàrem expressar quan ens vàrem fer càrrec de la política d’execució pe-
nal, l’any 2016, reiterem la nostra voluntat que el sistema penitenciari català es ca-
racteritzi per un veritable impuls a la reinserció i a la rehabilitació, tot garantint la 
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custòdia, la convivència i la seguretat, i amb absolut i escrupolós respecte als drets 
humans i a la dignitat de les persones.

Apostem per la intervenció amb els interns i les internes i per la idea que la se-
guretat es genera també amb la dinamització de la vida dels centres, és a dir, amb 
la intervenció en programes de tractament i activitats orientades a millorar les seves 
capacitats i a treballar les àrees deficitàries i els motius que els han portat a delin-
quir, per tal d’oferir-los eines i recursos per a la reinserció.

El que dona sentit a la nostra feina, ho tenim molt clar, són les persones, i per 
això són i seran el centre de la nostra actuació. És per això que seguirem treballant 
per configurar l’organització ambiental dels centres com un sistema que ofereixi 
oportunitats d’aprenentatge i que incentivi la conducta prosocial. Insistirem sempre 
en la idea que tots els professionals que intervenim en l’àmbit penitenciari, sigui 
quina sigui la nostra funció, treballarem fermament compromesos compartint els 
objectius formatius, educatius i terapèutics de l’organització. Tots els professionals 
podem promoure millores en la conducta, hàbits i valors dels interns.

Sens dubte, una de les fortaleses de la nostra organització, i ho repeteixo molt, 
és precisament la multidisciplinarietat. Poques organitzacions tenen aquest valor.

Diferents col·lectius de professionals sumem esforços per treballar per una valu-
osa missió, que és la reinserció. Treballem organitzant els centres a partir de mòduls 
residencials, amb una dimensió que permeti la individualització en el tractament 
i apropar-nos a la realitat i singularitat de cada persona; tenim molt clar que cada 
intern i cada interna és una persona, amb tota la seva càrrega de vida al damunt. 
Treballem avaluant les necessitats de cada intern i interna i dissenyant un programa 
individual de tractament, que marqui els objectius a complir per a la seva avaluació 
en el seu itinerari de reinserció.

Per a la nostra política és fonamental treballar en col·laboració amb les entitats 
del tercer sector, per tal de mantenir els vincles amb els recursos comunitaris i el 
teixit social. Comptem amb un gran instrument de participació de les entitats col·la-
boradores i de voluntariat, com és la Taula de Participació Social.

Pensem que el nostre sistema penitenciari té un bon nivell de qualitat; tanmateix, 
volem mantenir sempre i exigir-nos una actitud constant de millora, que ens permeti 
anar avançant i ser cada vegada més efectius en l’objectiu de la reinserció.

En la passada legislatura, 2016-2018, ens vàrem comprometre a treballar per 
assolir un conjunt d’objectius, alguns dels quals seran també encara vigents per a 
aquesta, perquè són bàsics i nuclears en la nostra política. Tanmateix, i sense ànim 
de voler ser exhaustiu, voldria destacar algunes de les fites assolides i que continua-
rem treballant.

En primer lloc, l’objectiu de treballar en l’aplicació i adaptació del Protocol d’Is-
tanbul en l’àmbit penitenciari. Quan ho vàrem presentar en aquest mateix Parla-
ment, volíem reconèixer l’exigència del sistema penitenciari català i el compromís 
de tots els qui hi treballem amb el respecte, la dignitat de les persones i els drets 
humans. En aquest sentit, hem dissenyat i desenvolupat un pla de formació a quatre 
anys vista des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i hem anat 
formant i seguirem formant els diferents col·lectius de professionals. L’objectiu era 
clar: estem convençuts del bon treball dels nostres professionals, però sempre i en 
tot moment hem de ser molt exigents en garantir l’absolut respecte als drets humans.

Destacar també un altre objectiu que vàrem plantejar, que era l’avaluació i mi-
llora dels departaments especials de règim tancat, els DERT. Hem dut a terme, en 
aquesta legislatura passada, i hi seguirem treballant, un procés d’avaluació del fun-
cionament d’aquests departaments. Hem dissenyat i estem aplicant un pla de millo-
ra adreçat a reduir el temps que els interns romanen en aquesta situació i a millorar 
les seves possibilitats d’adaptació al règim ordinari. El nostre objectiu era i segueix 
sent poder reduir el percentatge d’interns en aquest grau de tractament, que és un 
grau més restrictiu. I per això volem garantir un bon nivell d’intervenció, a càrrec de 
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professionals amb formació específica, per atendre aquests objectius. Hem elaborat 
una nova circular de règim tancat, la 2/2017, que no vàrem aprovar fins a esperar a 
poder tenir en compte les conclusions del grup especial que en aquest Parlament va 
treballar l’àmbit dels DERT. Volem i estem garantint més hores d’activitat. Desta-
car que quan vàrem fer l’auditoria, a principis del 2016, el percentatge d’interns en 
règim tancat era del 2,4 per cent i avui és de l’1,7 per cent. Cal seguir treballant en 
aquesta línia.

Un altre objectiu és el de prioritzar l’acostament progressiu dels interns al medi 
social –transició presó-comunitat, que és un dels nostres eixos de treball– i poten-
ciar, per tant, el règim obert. Teníem i tenim com a fita potenciar el tercer grau de 
tractament, el règim obert, perquè sabem que aquest és un dels factors d’èxit de cara 
a la reinserció.

Com s’ha pogut constatar als estudis sobre reincidència i reinserció fets a Cata-
lunya, la taxa de nous delictes dels penats que han finalitzat la condemna en aquest 
règim de tercer grau és molt inferior a la de la resta. Destacar que set de cada deu 
persones excarcerades no tornen a reincidir. En el cas d’excarceracions des del ter-
cer grau, són vuit de cada deu, no reincideixen; des de la llibertat condicional, nou 
de cada deu, i també, els que estan sotmesos a mesures penals alternatives, nou de 
cada deu. L’aposta, per tant, pel règim obert ha de ser clara. En aquest sentit hem 
aconseguit augmentar el nombre d’interns i internes en règim obert d’un 21 a un 25 
per cent. No estem contents, considerem que podem anar molt més lluny i apuntar 
a l’objectiu d’un 28 per cent per a aquesta legislatura. Sens dubte és un repte impor-
tant en aquesta legislatura.

Destacar també que, en el marc de compliment d’aquest objectiu, hem inaugurat 
quatre unitats dependents, que són unitats residencials per a tercers graus, ubicades 
fora dels centres penitenciaris, gestionades en col·laboració amb les entitats socials. 
L’objectiu és desenvolupar un itinerari integral de reinserció mitjançant accions de 
seguiment educatiu i acompanyament a la inserció laboral i facilitar un procés pro-
gressiu d’integració a la comunitat. Actualment totes les demarcacions de Catalunya 
compten amb centres de règim obert, i hi ha distribuïdes en el territori deu unitats 
dependents, amb una capacitat per a 156 persones, que ara augmentarem amb la 
inauguració de les noves..., que hem augmentat ja amb la inauguració de les quatre 
noves, i, per tant, són catorze, les unitats dependents del territori.

Destacar també que vàrem signar un conveni de col·laboració amb la Taula del 
Tercer Sector i que hem dinamitzat i potenciat la Taula de Participació Social que 
abans he esmentat. És un camí, és un bon camí, creiem, i volem seguir treballant 
plegats en aquest sentit.

Un altre objectiu era garantir la seguretat, el bon clima i la bona gestió dels 
centres. Destacar que hem implementat pràctiques professionals..., l’any 2017 es va 
iniciar un projecte per consolidar la realització de pràctiques professionals reglades 
dins l’àmbit de seguretat interior, que garanteixi a la totalitat dels professionals d’a-
quest àmbit la possibilitat d’interioritzar els procediments d’actuació que es consi-
derin de major complexitat. El 2017 es van formar cent comandaments intermedis, 
que van realitzar prop de 2.500 pràctiques professionals als diferents centres. Està 
prevista la formació de cent comandaments intermedis més al llarg del 2018 i cent 
més l’any 2019. S’ha fet també una revisió i millora de protocols de seguretat dels 
centres, seguint un model que preveu la revisió contínua d’aquests procediments i 
protocols.

En l’àmbit dels equipaments penitenciaris, hem avançat en el desenvolupament 
del pla i en la millora de les condicions de vida i de treball en els centres. Hem com-
plert l’objectiu de tancar la presó Model i hem planificat els nous equipaments fins a 
l’any 2025, que implicarà sobretot la renovació i reordenació del sistema de presons 
a Barcelona.
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Destacar també, en l’àmbit de les noves tecnologies, una qüestió molt rellevant, 
que és que hem habilitat un nou sistema de videoconferències entre interns i advo-
cats. Per això vàrem signar un conveni entre el Departament de Justícia i el Consell 
de l’Advocacia Catalana, amb l’objectiu de desenvolupar aquestes videoconferèn-
cies. En aquests moments, tots els centres penitenciaris i centres educatius poden 
connectar-se amb els diferents col·legis d’advocats de Catalunya; resta només Po-
nent, joves i dones, que s’incorporaran en els darrers mesos d’aquest any.

Dir que els primers indicadors obtinguts posen en relleu que les assistències 
jurídiques han augmentat un 28 per cent. Hem avançat també en la seguretat dels 
centres penitenciaris, implantant un sistema biomètric de control d’entrades i de 
sortides mitjançant el reconeixement de l’empremta. També s’ha posat en marxa un 
sistema de comunicacions segures entre òrgans judicials; aquest sistema permet l’in-
tercanvi de documentació de manera segura i en format electrònic.

Un altre objectiu prioritari era la millora de l’atenció en l’àmbit de la salut, que 
després m’hi referiré. En el compliment d’aquest objectiu, destacar el conveni signat 
entre els departaments de Justícia i Salut per a la revisió i millora del model d’in-
tervenció en salut mental en els centres penitenciaris, que explicarem després amb 
més detall, perquè el seu desenvolupament serà una de les grans prioritats d’aquesta 
legislatura.

Bé, i després d’aquestes referències a alguna de les actuacions destacades 
d’aquesta passada legislatura, a continuació els exposaré quins seran per a nosaltres 
els objectius estratègics d’aquesta legislatura 2018-2021.

En primer lloc i un gran objectiu és el desenvolupament d’un pla estratègic 2018-
2027. Durant l’anterior legislatura, hem treballat en l’elaboració d’un pla estratègic 
per tal d’avaluar la situació actual del nostre model d’execució penal i planificar la 
seva millora per als propers deu anys. Hem utilitzat una metodologia de treballs 
de grup, amb participació de prop d’uns dos-cents professionals de diferents disci-
plines. En aquesta legislatura iniciarem el desenvolupament d’aquest pla estratègic. 
L’objectiu principal és assegurar les fortaleses del sistema i proposar millores.

De manera simplificada, els objectius d’aquest pla estratègic són: promoure l’exe-
cució penal a la comunitat com a alternativa a la presó; optimitzar el model d’inter-
venció; potenciar el medi obert i la llibertat condicional; optimitzar o utilitzar els 
recursos disponibles; potenciar el reconeixement social del col·lectiu de funcionaris, 
posant en valor la seva tasca; transformar tecnològicament el sistema d’execució pe-
nal d’adults, i impulsar una cultura integral de l’avaluació.

Els pilars fonamentals d’aquest pla seran proveir els serveis penitenciaris per as-
segurar la reinserció, les persones penades se situen en el centre del sistema, i obrir 
la societat als sistemes d’execució penal. Els valors fonamentals que inspiren aquest 
pla, pel que fa a les persones penades, serien el respecte, la dignitat i els drets hu-
mans, les garanties legals; amb relació als treballadors, treball en equip, reconeixe-
ment de la seva tasca, orientació de resultats i vocació de servei públic, i de cara a la 
ciutadania, garanties de seguretat, eficiència, cohesió social i qualitat democràtica.

L’objectiu número 2 seria desenvolupar un model d’execució penal amb visió fe-
minista. L’actuació dels serveis penitenciaris ha de promoure els objectius d’igualtat 
i atenció a les diferències. La població penitenciària de dones és minoritària en ter-
mes quantitatius, només hi ha un 7 per cent de dones en el sistema penitenciari. Però 
precisament per aquest motiu s’ha d’atendre especialment els aspectes que reque-
reixen una actuació diferencial, per tal d’evitar polítiques uniformes, basades en les 
necessitats de la població majoritària. D’altra banda, fa temps que la composició de 
les plantilles professionals ha anat en paral·lel amb el desenvolupament de la socie-
tat, i així actualment hi ha una alta proporció de dones treballant tant en els centres 
d’homes com als de dones, en els diferents serveis.

Amb aquesta finalitat, es continuarà desenvolupant la presència dels referents de 
gènere a tots els centres penitenciaris, que participaran en l’elaboració del programa 
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de perspectiva i equitat de gènere, que constituirà una guia per a tots els professio-
nals i població interna amb relació a aquestes polítiques. També durant la legislatu-
ra, es revisarà la Instrucció 3/2009, relativa a la separació interior i peculiaritats del 
règim de vida de les persones transsexuals en els centres i unitats penitenciàries de 
Catalunya, i es farà una nova instrucció que tingui en compte aspectes establerts a 
la Llei 11/2004, de 10 d’octubre, per garantir els drets de les persones LGTBI i per 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i que atengui de forma més integral 
les necessitats d’aquesta part de la població penitenciària. Per al desenvolupament 
de les actuacions seguirem comptant amb la col·laboració d’institucions i entitats 
especialitzades.

Destacar també que continuarem amb l’aplicació del Programa d’intervenció psi-
coeducativa amb dones privades de llibertat, per millorar les seves competències i 
els recursos personals necessaris per al desenvolupament de la responsabilitat, l’au-
tonomia personal, les relacions interpersonals i un estil de vida saludable. Hi ha al-
tres programes, a presons, que treballen aquests objectius, però aquest els aborda 
des d’una perspectiva orientada específicament a les dones.

Tercer objectiu: serà el de continuar revisant i millorant la qualitat dels progra-
mes de tractament i les activitats i adequar-los a les necessitats actuals, amb l’objec-
tiu d’obtenir millors índexs de reinserció. La complexitat de la conducta delictiva i 
dels processos de reinserció requereix una actualització constant de la intervenció 
professional als centres penitenciaris.

Per a aquesta legislatura tenim com a objectiu millorar la qualitat de la interven-
ció en problemàtiques que tenen especial rellevància en la població penitenciària i 
en la prevenció de la reincidència, com són els delictes sexuals, els delictes violents, 
violència de gènere, violència masclista i addiccions.

També està previst el desenvolupament de models d’intervenció especialitzats 
per a sectors de la població penitenciària que requereixin una atenció adaptada a les 
seves necessitats específiques en l’estada a la presó i en els seus itineraris de reinser-
ció: dones, joves i personal LGTBI.

També tenim l’objectiu de desenvolupar un programa de detecció, prevenció, in-
tervenció i reinserció en fenòmens de radicalització. Entenem que hem d’oferir una 
actuació qualificada i integrada en els aspectes de seguretat, tractament i reinserció 
per a un tema que és objecte de preocupació social i de les institucions. La direc-
ció general participa en projectes europeus sobre aquesta temàtica, la qual cosa ens 
permetrà desenvolupar actuacions que recullin les millors pràctiques internacionals 
i el coneixement dels experts.

Sabem que el tractament penitenciari és eficaç en la reducció de la reincidència, 
sempre que els professionals disposin de programes homologats per a la investigació 
criminològica i que comptin amb bons manuals i formació per aplicar-los. Per això 
les actuacions en aquest objectiu inclouen la revisió dels materials i la formació del 
personal tècnic.

El nostre model d’execució penal es fonamenta en l’ocupació dels interns en ac-
tivitats educatives, formatives, culturals, esportives, laborals, de tractament i d’aten-
ció especialitzada que els preparen per a la reinserció. Tenim un alt nivell d’activi-
tat i comptem amb un bon conjunt de professionals que ens permeten abordar amb 
garanties aquest objectiu. Als nostres centres penitenciaris hi treballen al voltant de 
5.630 professionals de diferents disciplines: personal de servei interior, de tracta-
ment, personal sanitari, etcètera. Desenvolupem un conjunt de programes i activitats 
molt diverses.

En l’àmbit de l’atenció especialitzada, comptem amb una unitat per a interns 
amb discapacitat; és el programa Accepta, que desenvolupem conjuntament amb 
la Federació Dincat al Centre Penitenciari de Quatre Camins. En el Centre Peni-
tenciari de Brians 2 hem posat també recentment en funcionament un departament 
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d’atenció especialitzada per a interns amb dificultats d’adaptació al règim comú i de 
reinserció, amb quaranta-vuit places.

Comptem amb bons programes, però cal treballar amb actitud de revisió, ava-
luació i millora, per poder seguir donant resposta als nous reptes, noves formes de 
delinqüència, canvis legislatius, canvis en els perfils dels interns i de les internes, 
etcètera. Amb aquesta orientació, treballarem potenciant també la recerca, la inves-
tigació, des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i conjuntament 
amb l’àmbit universitari.

Quart objectiu de legislatura: continuar prioritzant l’activitat de la formació 
d’adults en els centres penitenciaris. L’oferta formativa de formació d’adults que 
es desenvolupen als centres penitenciaris és la mateixa que la de qualsevol centre 
de persones adultes en la xarxa pública. Comptem amb un conjunt de 149 mestres, 
que depenen del Departament d’Ensenyament. En aquest sentit, aquest estiu, con-
juntament amb el Departament d’Ensenyament, hem iniciat una experiència d’esco-
les d’estiu, per millorar el nivell d’activitat en aquest període, que consolidarem en 
aquesta legislatura. Les escoles d’adults són un element clau per treballar els itine-
raris de reinserció i millorar les capacitats.

Cinquè objectiu: acostar les persones privades de llibertat i en règim obert a 
la comunitat. Com hem dit abans, el compliment de la pena en contacte amb el 
medi social és fonamental per a la reinserció i la prevenció de la reincidència. Així 
doncs, hem de millorar els mecanismes d’avaluació, classificació i intervenció, per 
tal d’aconseguir que més interns puguin complir condemna en semillibertat i que hi 
puguin arribar amb temps suficient per preparar el procés de reinserció.

Durant la legislatura es duran a terme diferents accions per ampliar l’accés al 
medi obert i la llibertat condicional dels penats i penades, elaborar una circular so-
bre criteris de classificació, sobre criteris de permisos i sortides programades –que 
és un element cabdal per treballar la reintegració progressiva–, i aplicar un protocol 
de classificacions inicials en centres oberts, etcètera.

D’altra banda, el període de transició que es dona al finalitzar la condemna i du-
rant els primers mesos de la llibertat és crític tant per a la reinserció com per a la 
prevenció de la reincidència, especialment per a aquells interns i internes que fina-
litzen l’internament en règim ordinari o que es troben en situació de vulnerabilitat o 
risc, degut a múltiples factors: mancances en aspectes com habitatge, suport social, 
treball, problemàtiques de salut mental, estrangeria, presència de factors de risc cri-
minològic, etcètera.

Per desplegar de forma efectiva les mesures preventives i de reinserció necessà-
ries durant aquesta transició, cal un lideratge decidit per part dels serveis d’execució 
penal, però també cal el compromís de les entitats socials i les institucions que han 
de donar continuïtat al suport en la comunitat quan la persona està en llibertat. Du-
rant la passada legislatura es van dur a terme diferents accions en aquesta línia, i la 
més destacada, doncs, seria el programa de transició presó-comunitat, elaborat tam-
bé conjuntament amb la Taula de Participació Social. En la transició entre la presó 
i la comunitat és on ens juguem l’èxit del procés de reinserció, i cal, doncs, garantir 
un bon acompanyament. 

Sisè objectiu: impulsar la construcció, la millora d’equipaments penitenciaris i 
les inversions en manteniment. Treballarem pel compliment dels compromisos as-
sumits en la passada legislatura, alguns d’ells derivats del tancament de la Model. 
En resum, construcció d’un nou centre obert a Tarragona; desenvoluparem els pro-
cediments necessaris per a la futura construcció d’un nou centre obert a Barcelona, 
amb capacitat per a vuit-cents interns, que ha de permetre el tancament del centre 
obert ubicat al barri de la Trinitat, i igualment treballarem per planificar i dissenyar 
el futur del centre de dones i de preventius a Barcelona que ha de permetre el tanca-
ment del Centre Penitenciari de Dones de Wad-Ras. A banda d’aquestes prioritats, 
planificarem un pla d’inversions per adequar, reparar i millorar els equipaments 
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penitenciaris més antics: Centre Penitenciari de Ponent, Brians 1, Quatre Camins i 
Dones de Barcelona.

Setè objectiu: com hem comentat anteriorment, seria el de seguir treballant en 
l’aplicació i adaptació del Protocol d’Istanbul en l’àmbit penitenciari. Seguirà sent 
un pilar important, però no en parlo més, perquè ja l’he desenvolupat anteriorment.

El vuitè objectiu, que també n’hem parlat abans, seria el de continuar garantint 
l’aplicació del pla de millora dels departaments especials de règim tancat. En aquest 
sentit, posarem tot el nostre esforç per l’aplicació de la Circular 2/2007, que vàrem 
aprovar, hi insisteixo, amb la participació també d’aquest Parlament.

El novè objectiu seria aprofundir en els programes de formació adreçats al per-
sonal, per tal de garantir una millora en la qualitat de la intervenció. En aquest sen-
tit, des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada seguirem prestant 
molta atenció a l’objectiu de la formació dels nostres professionals, tant a la forma-
ció inicial, a la contínua, com a la formació estratègica.

El desè objectiu seria implementar una visió integral i dinàmica de la seguretat 
als centres. Destaquem que comptem amb 3.394 funcionaris de servei interior, que 
treballen per garantir un bon clima i una bona convivència, per tal de fer possible el 
treball per a la reinserció. Cal posar en valor la seva tasca, sovint molt poc recone-
guda. Són professionals que en la seva feina diària interaccionen constantment amb 
els interns –aquest és un dels valors del nostre model– i treballen, com tota la resta 
de col·lectius, per la missió de la reinserció; són un valor del nostre sistema.

Des de l’àmbit propi del servei interior, es treballa des de l’òptica de la millora 
contínua i de l’especialització. I en aquest sentit en aquesta legislatura incidirem en 
la consolidació de les pràctiques professionals, per garantir una bona formació de 
tots els funcionaris; en la definició i implementació d’un pla formatiu integral adre-
çat al personal de l’àmbit del servei interior, tant en l’àmbit de la formació inicial 
com en la formació contínua, adreçada sobretot al desenvolupament de competèn-
cies comunes, com la prevenció d’incidències, la gestió de conflictes, la gestió de 
la comunicació, les habilitats de comunicació, la gestió de la informació; formació 
específica també per a aquests col·lectius per treballar amb col·lectius singulars, com 
són els departaments especials, els centres de joves, els departaments de dones, els 
centres de medi obert, etcètera, i formació també adreçada als comandaments i co-
mandaments intermedis de servei interior.

Potenciarem també les anàlisis d’incidents com a eina de supervisió i millora. 
És una manera d’obligar-nos també a treballar en la supervisió i millora d’aquets 
incidents que succeeixen. Reforçarem també el model de treball amb protocols de 
seguretat i les guies d’actuació penitenciària. Realitzarem simulacres i elaborarem 
també protocols d’actuació davant d’incidències.

Destacar també que des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris comp-
tem amb una àrea d’informació i seguretat, l’AIS, que és l’encarregada d’analitzar i 
auditar els sistemes de seguretat dels centres. Abordarem la renovació dels sistemes 
de seguretat dels centres més antics, per adaptar-los als models definits en els nous 
centres.

Un punt molt rellevant de la tasca de l’AIS, de l’Àrea d’Informació i Seguretat, 
és la seva funció en la detecció i seguiment dels processos de radicalització. Durant 
la darrera legislatura, s’ha ampliat el personal de l’àrea dedicat a l’anàlisi d’aquests 
processos dins dels nostres centres i s’ha continuat amb la formació dels diferents 
col·lectius de professionals. Aquesta àrea treballa amb plena coordinació amb la 
Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra, i en aquest sentit desta-
car l’elaboració dels instruments del Proderai d’execució penal, amb dos objectius 
bàsics: detectar les radicalitzacions que es produeixen en els centres i realitzar un 
seguiment de la seva evolució i establir els canals de supervisió de cada cas en el 
moment de l’excarceració.
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Onzè objectiu: desenvolupar un sistema d’execució penal intel·ligent tecnològica-
ment. Abans he parlat de la biometria; implantarem el sistema de control biomètric, 
que ja funciona a tots els centres penitenciaris, també en els centres oberts.

Treballarem per aplicar les videoconferències, per facilitar l’apropament dels in-
ternes a les seves famílies. La tecnologia ens pot ajudar a millorar i a facilitar les co-
municacions interns-familiars, tema que des d’un punt de vista humanitari és essen-
cial. Amb relació a les comunicacions entre interns estrangers i les seves famílies al 
país d’origen, s’han establert contactes amb diferents consolats per establir acords 
de col·laboració per fer efectives les videoconferències familiars amb famílies que 
estan llunyanes als interns i les internes ingressats en els centres.

Volem ampliar, doncs, aquesta eina a les comunicacions amb les famílies, amb 
especial èmfasi en la comunicació amb els fills, i també amb compareixences d’in-
terns, funcionaris, en diligències judicials, per reduir d’aquesta manera també els 
trasllats. Estem convençuts que aquesta aposta per la millora tecnològica ens per-
metrà millorar l’atenció als interns i a les famílies, facilitarà molt l’exercici de les 
funcions als advocats i humanitzarà les condicions de vida de molts interns que avui 
dia tenen moltes dificultats per mantenir comunicacions familiars.

Dotzè objectiu: posar en valor la formació i el treball com a eines per la reinser-
ció social; treballar la formació, l’ocupació i la inserció sociolaboral mitjançant el 
Cire. La formació, l’ocupació i la inserció són estratègies bàsiques per treballar per 
la reinserció sociolaboral dels interns i les internes. Durant el 2017, el Cire ha format 
2.324 perdones, en especialitats que tenen una alta demanda en el mercat laboral. 
A través dels setanta-set tallers productius instal·lats en els centres penitenciaris, el 
Cire ha assolit una xifra mitjana d’un 60 per cent d’ocupació, la qual cosa, doncs, 
evidentment no ens ha de deixar satisfets, sinó que encara hem d’intentar que aquest 
percentatge sigui major.

Tretzè objectiu: garantir una atenció sanitària de qualitat als centres penitencia-
ris. És obligació dels serveis penitenciaris la d’assegurar una atenció sanitària als 
centres que sigui homologable a la que hi té accés la població general. Cada centre 
penitenciari compta amb un equip d’atenció primària penitenciària i d’atenció espe-
cialitzada, que són gestionats des del Departament de Salut.

En aquest àmbit cal destacar que durant la darrera legislatura els consellers de 
Salut i Justícia van signar un acord de col·laboració, com hem comentat abans, per 
al desenvolupament de l’atenció en salut mental i addiccions als serveis d’execució 
penal a Catalunya. Aquest acord ha suposat una millora significativa en els ser-
veis de salut mental penitenciaris, que es quantifica en un increment del pressupost 
anual de 6 milions i mig d’euros i l’increment de cent vuit professionals nous en 
l’àmbit de presons i de justícia juvenil. Totes aquestes actuacions desenvolupen ob-
jectius del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions 
de la Generalitat de Catalunya.

Vull posar èmfasi en l’atenció hospitalària de malalties orgàniques que desenvo-
lupem des del Pavelló Hospitalari Penitenciari del Consorci Sanitari de Terrassa, on 
disposem de trenta-dos llits. I també vull destacar l’atenció que es fa a la Unitat Hos-
pitalària Psiquiàtrica Penitenciària ubicada a Brians 1, gestionada pel Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu, on disposem de seixanta-set llits i oferim suport d’urgències 
vint-i-quatre hores, 365 dies a l’any, a tots els centres penitenciaris de Catalunya. 
A més, també comptem amb una unitat polivalent de salut mental al Centre Peni-
tenciari de Brians 2.

L’atenció a la salut mental és una prioritat bàsica per a nosaltres en aquesta legis-
latura. El gran objectiu d’aquesta legislatura serà desenvolupar precisament el con-
veni signat entre els departaments de Salut i Justícia.

Catorzè objectiu d’aquesta legislatura: desenvolupar un model de governança 
participativa als centres penitenciaris. Desenvolupar un model de participació i con-
vivència és un objectiu estratègic i prioritari per nosaltres; estem convençuts que 
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aquest és un element d’un gran potencial transformador dins de la nostra organitza-
ció. És un nou model d’organització funcional, que ens afecta a tots i que requereix 
la implicació de professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, de famílies i 
d’interns. És una nova forma de governança per a les presons.

El model de participació i convivència pretén fomentar la participació dels in-
terns i la interacció positiva amb el personal i persegueix la millora del clima social 
i de convivència i una participació més activa dels interns en el funcionament de la 
unitat de vida. Pretén també afavorir i promocionar l’autonomia i la responsabilitat 
dels interns i de les internes.

Actualment aquest model funciona amb èxit en alguns mòduls de diferents cen-
tres penitenciaris, en concret a Lledoners i Brians 2, i progressivament s’anirà im-
plementant a la resta de mòduls de tots els centres.

El passat mes de juny es va presentar el Programa marc del model de participa-
ció i convivència als centres penitenciaris, que recull aquestes experiències. Durant 
la legislatura cada centre durà a terme un pla d’acció per a la generalització i homo-
logació del model.

Quinzè objectiu: elaborar i implementar un programa marc per a la prevenció i el 
tractament de la radicalització als centres penitenciaris. Les presons poden esdeve-
nir un entorn afavoridor dels processos de radicalització violenta, si no es tenen en 
compte els riscos i els factors que poden contribuir a aquest fenomen.

Per tant, treballarem en tres línies d’actuació: investigació i seguiment en l’àm-
bit de la seguretat i la formació dels professionals; programa Arrel de prevenció de 
la radicalització als centres penitenciaris i intervenció amb mediadors comunitaris; 
protocol de col·laboració per a la reinserció i prevenció de reincidència de persones 
que es troben en processos de radicalització.

Per a aquesta actuació es compta amb el suport d’experts internacionals i col-
laboració amb altres institucions d’Europa, mitjançant la participació en diferents 
programes europeus. Totes aquestes actuacions convergiran en un programa marc 
de prevenció i tractament als centres penitenciaris, que s’elaborarà durant aquesta 
legislatura.

Setzè objectiu: millorar les polítiques d’assistència i intervenció en la població 
estrangera a les presons. Durant aquest any estem elaborant una nova circular d’es-
trangeria, que dona directrius per compensar les dificultats afegides que es troba la 
població estrangera empresonada, millorar l’avaluació, la intervenció i la reinserció 
d’aquest grup i definir els seus itineraris de reinserció.

Dissetè objectiu: revisar i millorar els models d’organització, direcció i gestió 
econòmica i de recursos humans. L’Acord sobre condicions de treball del personal 
penitenciari –aquí estan els companys, també, de les diferents organitzacions sin-
dicals– està en una situació de pròrroga, i en aquest sentit caldrà negociar un nou 
marc de relacions laborals.

Pensem que el desenvolupament del pla estratègic serà el marc en el que treballa-
rem també aspectes essencials que cal abordar, com l’envelliment de les plantilles, 
la segona activitat, processos d’oposicions de nova oferta pública, concursos de co-
mandaments i, en general, de llocs base, carrera professional, etcètera. El pla estra-
tègic pot ser un marc adequat per començar a treballar aquestes qüestions.

Fins aquí l’exposició de les línies d’actuació prioritàries de la política peniten-
ciària que ens proposem impulsar. Els agraeixo molt la seva atenció, alhora que els 
demano també la seva col·laboració per tal de sumar esforços per assolir la nostra 
missió, pel bé dels interns i les internes i de la societat en general. En definitiva, crec 
que a tots ens preocupa poder treballar amb més eficàcia i eficiència per la reinser-
ció i, per tant, també per una societat més segura. Volem posar l’accent en el vessant 
més social; aquesta és una aposta clara de la nostra acció política. Treballarem per 
autoexigir-nos una actitud de millora constant, per poder donar resposta a les noves 
necessitats. En definitiva, el nostre és un projecte de valor social i humanitari. Tre-
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ballem amb persones i per les persones i volem garantir unes millors expectatives 
i oportunitats de futur per als interns i les internes i, per tant, també per al conjunt 
de la nostra societat.

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, director. Ara passem ja al torn dels grups parlamentaris. Comen-
çaria el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la senyora Lorena Roldán. 
(Veus de fons.) Deu minuts, sí.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, president. Bé, bon dia, senyor Calderó, encantada de tornar a salu-
dar-lo, tot i que m’hagués agradat, doncs, que aquesta salutació i aquesta compa-
reixença haguessin arribat una mica abans; hem estat aquí esperant que els partits 
independentistes es posessin d’acord per formar govern, i això ha provocat el retard 
en aquesta comissió i, de fet, tenim moltes iniciatives pendents –el president ho sap 
molt bé–, moltes propostes de resolució que s’estan esperant, i moltes demandes 
també..., vostè mateix ho deia: estan aquí els representants dels treballadors, també 
demandes dels mateixos centres, que porten molt de temps esperant. I esperem que 
per fi, avui que el tenim aquí, doncs, puguem posar fil a l’agulla a totes aquestes 
qüestions que fa molt de temps que s’esperen.

La primera de totes és, malauradament, un clàssic. Ja..., em pregunto quan serà 
el dia que puguem deixar de preguntar-li quan, els funcionaris, cobraran les pagues 
extres que se’ls deuen, perquè és que és una vergonya que els funcionaris catalans si-
guin els únics de tot l’Estat que encara no han cobrat aquestes pagues. No sé si tenen 
pensat algun tipus de calendari..., no ho sé, a veure si m’ho podria explicar, perquè 
ja fa molt de temps que s’esperen, 2013 i 2014 pendents de cobrar.

Almenys respecte al complement del Programa de rendiment professional, el 
PRP, estem una mica millor que quan va venir la consellera, l’hi vam preguntar, i 
ara, doncs, s’ha pagat el primer semestre del 2018. Però bé, ens consta també, que 
a data d’avui encara no hi ha calendarització per a la resta de pagaments; o, si ja el 
tenen, doncs, m’agradaria que ens l’expliqués, i també si es compromet a garantir la 
continuïtat i el futur d’aquest complement.

Més temes relacionats amb el salari dels funcionaris. De fet, vostè, amb aquest 
pla estratègic s’ha deixat el punt dels recursos humans per al final; nosaltres hem co-
mençat per aquí, perquè creiem, doncs, que és una situació que fa molt de temps que 
està en precari. Bé, pel que comentàvem dels salaris, es va anunciar la voluntat del 
Govern d’incrementar la massa salarial dels funcionaris de la Generalitat. M’agra-
daria que ens concretés com es faran aquests pagaments, com es rebran aquests 
increments..., bé, ens ha arribat que es farà de manera segmentada. I també es va 
comprometre el Govern a pagar el cent per cent de la retribució en cas de baixa la-
boral des del primer dia. No sé si ja tenen data per signar aquest decret; si ens ho 
pot explicar una mica més.

Continuo també amb problemes de la plantilla, un que ens té molt preocupats i 
que vostè també l’ha anomenat, però només l’ha anomenat, només n’ha fet l’anun-
ci, que és l’envelliment de la plantilla. Jo, senyor Calderó, com vostè sap..., tenim 
persones amb més de seixanta anys que estan fent funcions de vigilància als patis; 
de fet, un 10 per cent de la plantilla amb funcions de vigilància supera els seixanta 
anys i el 33 per cent d’aquesta plantilla supera els cinquanta anys. Per tant, nosaltres 
l’hi vam preguntar també a la senyora Capella i avui també li faig la mateixa pre-
gunta: com pensen solucionar aquesta qüestió? Vostè sap que tenim una regulació 
de la segona activitat que no funciona; és una regulació que està, a més a més, ob-
soleta, perquè és de l’any 2001, si no m’equivoco, i, per tant, m’agradaria saber com 
té pensat, doncs, encarar aquest envelliment de la plantilla, que al final anirà a més, 
evidentment, com no pot ser d’una altra manera.
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No només tenim la plantilla envellida, sinó que també tenim una plantilla in-
estable, hi ha una plantilla que està treballant en condicions precàries. El 90 per 
cent del personal destinat a l’àrea de rehabilitació és personal interí; per tant, es-
tem parlant de treballadors socials, de psicòlegs, de juristes, d’educadors... Vostè 
que parlava del model penitenciari català, que és un model basat en la reinserció i 
en la rehabilitació..., doncs, entenem que això és un pilar bàsic, no?, d’aquest mo-
del. I, per tant, doncs, ens agradaria saber fins quan, aquestes persones, han d’estar 
en aquestes condicions de temporalitat i en aquestes condicions de precarietat. Els 
treballadors socials des de l’any 99 que no han pogut consolidar la plaça; els psicò-
legs, 2006; els educadors mai han pogut fer-ho. Vostè també parlava, per exemple, 
del tema de la radicalització; doncs crec que potser hem de potenciar aquest tipus 
de professionals.

Bé, per tant, dèiem, envelliment de la plantilla, treball precari i, a més a més, 
també infradotació de personal. L’escenari 2020 en matèria de recursos humans 
del Departament de Justícia plantejava, per exemple, una dotació d’un cap d’unitat 
i dos funcionaris de vigilància com a dotació estàndard als centres amb mòduls de 
capacitat màxima de 128 interns. Seria Puig de les Basses, Lledoners i Mas d’Enric.

Doncs, per exemple, el Centre Penitenciari Mas d’Enric –jo soc de Tarragona, i 
és el que més conec, més en profunditat– té onze unitats de vida –vostè ho coneix 
perfectament– i la relació de llocs de treball d’aquest centre contempla trenta-qua-
tre llocs de cap d’unitat. Bé, si tenim en compte que hi ha dotze unitats a cobrir, 
perquè serien els onze mòduls més el departament d’ingressos, en tres torns, matí, 
tarda i cap de setmana, necessitaríem trenta-sis funcionaris. O sigui, ni en el millor 
dels supòsits –o sigui, que estiguin totes les places dotades, que no hi hagi cap inci-
dència, que no hi hagi cap funcionari de permís o de vacances–, ni en el millor dels 
casos hi ha funcionaris suficients per garantir el que contempla la mateixa relació 
de llocs de treball.

Però és que no és només això. Per exemple, el Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, en comptes de tenir aquest nombre de places, li consten quaranta-cinc pla-
ces de cap d’unitat en la relació de llocs de treball, quan té la mateixa configuració 
que Mas d’Enric. No sé si em pot explicar aquestes diferències.

El mateix passa amb el Centre Penitenciari de Lledoners, que contempla qua-
ranta-tres places de cap d’unitat, és a dir, nou més que Mas d’Enric, tot i tenir un 
departament menys.

Per tant, que ens expliqui aquestes diferències de dotacions, de llocs de treball; 
que ens expliqui si li sembla correcte i si aquestes ràtios que es contemplaven en 
aquest escenari 2020, doncs, les pensen revisar o pensen continuar amb aquesta 
mateixa dotació.

Bé, aquesta situació, a més a més, vostè ja sap que s’agreuja els mesos d’estiu, 
que acabem de passar, i, malgrat la multitud de serveis extraordinaris que es gene-
ren, que a més a més són serveis que no estan retribuïts, sinó que es compensen, a 
mi m’agradaria saber si tenen contemplat el nombre de serveis extraordinaris gene-
rats en el que portem d’any 2008, si tenen algun pla de contingència per acabar amb 
aquesta situació i si tenen també previst convocar oposicions al cos tècnic d’espe-
cialistes, que li vull recordar que la última convocatòria és del 2010. A veure si ens 
ho pot concretar també una mica més aquí.

Què provoca tot això? Què provoca tenir la plantilla en aquestes condicions? 
Doncs un repunt de les agressions. Ho hem vist, i a més a més incrementat en els 
darrers dies: hi ha hagut un augment exponencial d’agressions en tots els centres pe-
nitenciaris catalans, segons les mateixes dades que ens ofereix el Departament de 
Justícia. De gener a juny d’aquest any, s’han registrat 128 agressions i 93 temptatives 
d’agressió. A trenta de juny, portem ja les mateixes agressions i incidents que en tot 
l’any 2017. I això que el 2017 ja vam haver de parlar d’un increment i d’un repunt 
d’aquestes agressions, amb més d’un 36 per cent respecte de l’any anterior. Per tant, 
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ens agradaria saber com explica aquestes dades, a què obeeix, doncs, aquest repunt 
de les agressions, tot i que fins i tot s’ha aconseguit aprovar un protocol d’agressions. 
No sé de quina manera s’està implementant el protocol, si ens ho pot explicar, si se’n 
fa un seguiment..., perquè sembla que hi ha alguna cosa que no funciona. Després, si 
tinc temps –perquè se m’està acabant, jo crec–, m’agradaria incidir en aquesta qües-
tió de les agressions, perquè de fet hem tingut uns episodis en els últims dies que 
trobo que són preocupants, pel que fa als funcionaris i pel que fa també als mateixos 
interns i a les condicions de seguretat en les que els interns es troben.

Vull comentar també..., s’ha intentat substanciar una compareixença, doncs, per 
parlar d’uns possibles beneficis penitenciaris d’una sèrie de presos, d’interns que es-
tan en els centres, que són aquelles persones que estan ara mateix en situació de pre-
só provisional pels fets relacionats amb el cop a la democràcia que es va donar l’any 
passat. I jo li volia preguntar també per aquesta qüestió; aprofito la compareixença.

Miri, no fem més que veure notícies com aquesta: «Torrent i Aragonès visiten 
a la presó Carme Forcadell», «Torra, Torrent i Aragonès visiten els presos a Lledo-
ners», «Quim Torra visita els exconsellers a Lledoners», «Otegui visita a Lledoners 
els polítics», «Arnaldo Otegui...» –un altre també aquí–, «Visita institucional de la 
Diada a Carme Forcadell a la presó de Mas d’Enric», «El president Torra visita Car-
me Forcadell», «Una delegació de tretze eurodiputats visita els presos». Home, jo 
no sé si vostè està en condicions i em pot assegurar que totes aquestes visites d’au-
toritats es limiten a les previstes al Reglament general penitenciari, perquè, clar, jo 
veig aquí un munt de visites..., no ho sé, sembla que estiguin més de visita que una 
altra cosa. Per tant, m’agradaria..., si ens pot assegurar i confirmar que tot això es 
fa, evidentment, en previsió del que contempla el mateix Reglament general peni-
tenciari. Li hem fet preguntes també escrites al respecte, que m’imagino que li hau-
ran arribat.

Més coses que estan passant aquí. Veiem aquests dies com s’organitzen sopars, 
trobades..., al davant de les presons. S’està fins i tot envaint el perímetre de segu-
retat d’aquestes presons. És el lloc per on passen els treballadors, per on passen els 
funcionaris, per on passen amb els seus vehicles. Pot assegurar, doncs, que no s’està 
posant en perill fins i tot la privacitat dels seus treballadors? I també dels mateixos 
interns. Perquè vostè creu que rebre aquests inputs de l’exterior, amb la situació que 
ja tenen, de privació de llibertat, que ja és prou gravosa, no pot, doncs, alterar la 
vida quotidiana dels interns? M’agradaria que ens digués..., i si té pensat fer alguna 
cosa, perquè és que és diari que tenim una concentració, que es fan castells, que van 
elements del seguici, que es fa un sopar..., tot allò al davant de la presó, jo trobo que 
potser la seguretat no acaba d’estar del tot garantida.

Fins i tot..., m’ho he deixat, però és que fins i tot el mateix director de TV3 també 
va anar a fer una visita a Lledoners. Sincerament, no sé què entenen vostès, potser 
si això es fa com a autoritat o... A veure si em podria dir l’article del reglament pel 
qual, doncs, s’estan fent totes aquestes visites i si em pot assegurar que el tractament 
és el mateix que reben la resta d’interns en aquests centres.

En tot cas, si després, al torn de rèplica, doncs, m’he deixat cosetes pel camí, 
m’agradaria reprendre-les.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té 
la paraula la senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair-li la compareixença al senyor Cal-
deró, al director general, també a la secretària general del departament per la seva 
presència avui aquí, per la compareixença i les explicacions. Saludar també els re-
presentants sindicals que avui ens acompanyen per seguir aquesta compareixença.
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Senyor Calderó, ens diu que treballen amb les persones i per les persones, i en 
la seva exposició ha fet un repàs d’allò fet en la legislatura passada i ha plantejat 
els objectius per a aquesta legislatura, que, si no ho recordo malament, eren disset. 
Respecte d’aquests objectius, i agafant aquesta voluntat que diu que tenen de treba-
llar per les persones i amb les persones, com no pot ser d’altra manera en un àmbit 
d’actuació precisament de tractament de persones, li plantegem diferents qüestions 
a les que vostè s’ha referit però creiem que, diguem-ne, hi ha posat bona literatura, 
però no ha concretat.

Per un costat, el tema dels centres penitenciaris. Es va tancar la Model la legis-
latura passada, és cert, i es va posar sobre la taula la construcció d’un nou centre 
penitenciari a la Zona Franca. No sabem quin és l’horitzó de la construcció d’aquest 
centre penitenciari, si és que finalment es produeix. De tota manera, creiem que hi 
ha alguns aspectes que poden ser més importants o més prioritaris a l’hora de fer 
construcció de centre penitenciari, com pot ser –i em sembla que vostè s’hi ha re-
ferit– el tema de substituir el centre obert de Barcelona, a Trinitat, amb 409 interns, 
i el Centre Penitenciari de Dones de Wad-Ras, amb 286 dones, però que integra un 
secció, també oberta, per a homes de 324. Per tant, entenem que aquests centres te-
nen una obsolescència acreditada i que determina que la seva construcció sigui ur-
gent. Ens agradaria que ens digués quin escenari de construcció d’aquests centres 
es plantegen.

Si volem parlar realment de rehabilitació, en primer lloc s’han de crear uns es-
tabliments dignes i adequats per als interns i per als professionals que han d’exercir 
les seves funcions amb recursos i en condicions que a hores d’ara no es donen. Es-
pecialment greu creiem que és la situació de les dones a Wad-Ras, per les condicions 
d’habitabilitat, i a Brians 1, per la impossibilitat d’establir un sistema de classificació 
interior, facilitador de l’adequada convivència. Crec que és important i volem posar 
l’èmfasi en la situació del departament especial de dones de Brians 1. Per tant, ens 
agradaria que ens digués, respecte a la construcció d’aquests centres, quin és l’ho-
ritzó temporal que es plantegen.

També hi ha un altre tema que creiem que és molt important, no només la cons-
trucció, sinó el manteniment i les reparacions necessàries en aquells centres que 
estan en pitjor situació: Quatre Camins i Brians 1 i Brians 2. També ens agradaria 
que ens digués com plantegen fer aquesta renovació d’aquestes instal·lacions, aques-
ta adequació.

Però hi ha un tema que creiem que és més important encara que els mateixos 
centres. Evidentment, les condicions de vida dels interns i dels treballadors i treba-
lladores que fan els seus serveis públics en aquests centres..., han d’estar, diguem-ne, 
en unes condicions adequades. Però creiem que és més important encara el tracta-
ment que donem o que es fa als treballadors i treballadores. Vostè deia que era molt 
important posar en valor la seva feina. Creu realment, senyor Calderó, que això s’es-
tà fent ara? Nosaltres creiem que no. I com a mostra les declaracions, per exemple, 
que algun director d’un centre penitenciari ha fet respecte als treballadors i respecte 
a alguns representants sindicals.

Els treballadors i les treballadores que exerceixen la seva activitat en centres pe-
nitenciaris ho fan, sens dubte, per una voluntat de servei públic, i creiem que aquesta 
voluntat s’ha de reconèixer i s’ha de posar en valor. I creiem que això no s’està fent.

La diputada que m’ha precedit s’ha referit ja al tema de les pagues extres i altres 
temes molt concrets. Entenc que ja respondrà en la seva intervenció, i, per tant, nos-
altres aquí no hi entrarem.

Però sí que voldríem incidir en el tema, per exemple, en el tema de l’envelliment 
de la plantilla i de l’interinatge. No es pot, en aquest àmbit, mirar cap a una altra 
banda, quan la situació, creiem nosaltres que ja és dramàtica, i no trobem altra ma-
nera de dir-ho. I és que, del total de la plantilla de treballadors i treballadores, un 
percentatge ínfim són menors de trenta anys –ínfim. Aquest és un fet greu, sobretot 
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és més greu si estem parlant del personal d’interior. Les tasques que desenvolupen 
de vigilància, però també d’intervenció en casos d’incidents en els patis, per exem-
ple, fan que l’estat físic dels professionals i l’edat siguin importants. Quant a l’interi-
natge, percentatges del cent per cent d’interins en els educadors, del 80 per cent en 
els psicòlegs o del 70 per cent en els juristes no són precisament un exemple d’esta-
bilitat en la plantilla.

Per tant, voldríem saber quan decidiran posar fil a l’agulla en aquest tema, quan 
decidiran obrir el debat sobre l’edat de jubilació. Vostè abans s’hi ha referit, i ho 
vinculava a aquest nou model que entenia que s’havia d’implementar en l’execu-
ció penal. Però, evidentment, tots sabem, diguem-ne, els tempos que de vegades, 
no?, l’Administració fa servir a l’hora d’implementar nous models, de fer programes 
marc, etcètera. I jo crec que, primer, ni el servei pot esperar que això es desencalli; 
segon, ni els treballadors i treballadores poden esperar la seguretat de la seva plaça 
fins que això no estigui implementat. Per tant, volem saber quan posaran fil a l’agu-
lla en aquest tema, quan es pensa estabilitzar la plantilla i rejovenir-la, perquè nos-
altres entenem que això és totalment necessari.

La diputada que m’ha precedit també s’ha referit al tema dels polítics que estan 
empresonats. Nosaltres volem pensar que totes les actuacions que es fan en els cen-
tres penitenciaris on hi ha aquestes persones són actuacions que es fan dins del Re-
glament general penitenciari, que no hi ha cap tipus de prebendes, que no hi ha cap 
tipus de beneficis, perquè això seria molt perjudicial. Seria perjudicial per als altres 
interns, perquè representaria un greuge comparatiu, però seria molt perjudicial so-
bretot per a la credibilitat del sistema penitenciari català; una credibilitat que s’ha 
guanyat durant molts anys de treball, entre tots i totes, dels treballadors i treballado-
res, també dels comandaments i també dels responsables polítics en cada moment. 
Per tant, confiem que no es malbarati per donar, diguem-ne, uns determinats privi-
legis a unes persones en aquest moment.

Seria bo que es fes una reflexió i que potser es fessin o s’emprenguessin algunes 
mesures, sobretot, per salvaguardar temes de seguretat, temes de confidencialitat, de 
dret a la imatge, fins i tot, de treballadors i treballadores que accedeixen als centres 
penitenciaris on hi ha aquestes persones empresonades, i dels mateixos interns, que 
poden entrar o sortir i que el fet de que hi hagi, doncs, aquestes acampades, aquests 
sopars, aquestes festes davant d’aquests centres penitenciaris, si hi ha a més a més 
càmeres de televisió, etcètera, pot fer que aquests drets d’aquestes altres persones es 
vegin vulnerats. Per tant, els demanaríem que des del departament, i en coordina-
ció amb els altres departaments que corresponguin, es fes alguna actuació en aquest 
sentit.

Espero les seves respostes, i després reiniciaré.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Pensava que intervindria el seu grup abans... En tot cas, se li 
fa difícil a aquest diputat de la CUP intervenir en l’actual moment. Tenim, a cinc-
cents metres d’aquest punt, exactament a les escales del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, una intervenció de caràcter repressiu, de repressió política amb 
relació a tota una sèrie de companys i companyes que simplement protestaven, i per 
desgràcia això no únicament passa a cinc-cents metres d’aquí, en un acte absoluta-
ment pacífic, sinó que té uns responsables que són el Departament d’Interior, que 
sembla que gestioni en una colònia el patrimoni de la violència i de la repressió. Ja 
li hem dit moltes vegades al senyor Miquel Buch: «El poble el jutjarà.» Nosaltres el 
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que li diem és que marxi, i que marxi ja. Se’ns feia força difícil, passant això a cinc-
cents metres d’aquesta sala, no fer-hi referència.

Això sí, volem fer sobretot referència al que és l’objecte d’aquesta compareixen-
ça, que és, en tot cas, presons i que és poder –i ho diem amb tot tipus de respecte– 
gaudir, pensem que sempre hem d’intentar gaudir de la presència del senyor Calderó 
i de la senyora Gomà, com a director general i com a secretària general.

Des de la CUP sempre volem recordar, quan parlem de penes i de presons, no 
l’abstracte, sinó les responsabilitats compartides. I les responsabilitats compartides 
són del tipus de societat que tenim. Tenim una encara alta taxa de població reclusa. 
Per nosaltres, és una expressió més de la societat de classe o classista que tenim; 
expressa això, no expressa cap altra cosa. Tenim pocs –i ho diem així, pocs– delin-
qüents de coll blanc, molt pocs, i en tenim molts, per desgràcia, dels discriminats 
per la societat, dels sectors més febles i oprimits de la societat.

Som plenament conscients que no tenim competències en dret penal, sí que te-
nim algunes competències en execució penal, i, per tant, podem intervenir en la 
reinserció. I a nosaltres ens agrada insistir molt en una idea: el que no ens pot passar 
mai és que hi hagi qui ingressi a la presó per un petit furt, per un robatori... –per un 
furt seria difícil ingressar–, per un robatori, i que acabi sortint de la presó dècades 
després, perquè ha anat sumant diferents il·lícits dins de la presó. I aquesta és una 
reflexió que volem fer compartida.

Volíem també, i sobretot aprofitant la presència i la compareixença del senyor 
director, que ens fes una valoració amb relació al Protocol d’Istanbul. Deu recordar 
que en l’anterior legislatura es va traslladar que es desenvoluparia, i no hem tingut 
encara una valoració general per poder plasmar com s’està concretant, per una ban-
da, i per una altra banda, la valoració que es fa amb relació a aquest.

Per part d’aquest grup sempre també insistim, quan parlem de presons, de dues 
realitats que pensem que no funcionen a les presons o que, si funcionen, des del nos-
tre punt de vista, haurien de desaparèixer; o desaparèixer en la forma en què es des-
envolupen, per ser molt rigorosos. Parlem, per una banda, del DERT, que és un espai 
fosc i mancat de control, i per una altra banda, també de les contencions o de les 
formes en què es fan les contencions dels interns, que després hi farem referència.

Respecte als DERT o departaments de règim tancat, es constata que hi ha una 
manca d’intervenció en el règim tancat i que no es compleixen condicions estructu-
rals per passar-hi temps. Ha fet referència, el director, no únicament al DERT, sinó 
a la Circular 2/2017, que podia ser la forma d’intervenció al DERT, i li volem pre-
guntar: pensa que amb aquesta instrucció podem revertir bona part de les situacions, 
que crec que compartim que no són positives, que es donen al DERT? I, si ho pensa, 
per què ho pensa? I com s’ha plasmat o es plasmarà els propers mesos?

Fèiem referència també a les contencions. I, perquè tothom ens entengui, no 
estem fent referència a les contencions en general, sinó a aquella especialitat que 
a les presons anomenen «el Superman», i crec que tothom en aquesta sala m’està 
entenent. Pensa, el director, que el que coneixem o es coneix a les presons com «el 
Superman» ho hem de mantenir?, que dona resultat?, que té sentit?, que és, per als 
funcionaris i les funcionàries de presons que ho han de fer efectiu, el millor dels 
mecanismes i, per descomptat, és per als presos, encara que es donin determinades 
situacions, allò suportable?

I també alguna peculiaritat sobre els presos, on també s’expressa el caràcter de 
classe: els preus dels economats. Tenim uns economats on hi ha poquets presos que 
poden comprar-ho tot –tot el que es permet, evidentment–, i per una altra banda, 
alguns presos que poden comprar molt poca cosa, i, per tant, reproduint també en 
un règim de privació de llibertat el que és la societat classista. I això no hauria de 
passar. Per tant, hem de replantejar també la qüestió de presos.
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I si parlem de presons aquest grup no es vol oblidar tampoc dels treballadors i de 
les treballadores de les presons, els treballadors i les treballadores que segurament 
veuen una realitat triple, que pateixen en el dia a dia.

En primer lloc, manca d’estabilitat laboral: més del 80 per cent de temporalitat. 
De vegades ens referim a interinatge, però crec que les dades són de més del 80 per 
cent d’interinatge, sinó, amb tota la temporalitat combinada, més del 80 per cent. 
És molt difícil construir qualsevol servei públic amb una realitat de 80 per cent de 
temporalitat.

Segon element, retribucions. Segurament els treballadors i les treballadores de 
les presons no plantejaran les retribucions com a qüestió central, però, clar, com 
qualsevol treballador o treballadora, han de tenir dret a no veure minorades les 
seves retribucions per l’increment simplement de l’IPC, que al final els situa amb 
menys capacitat no únicament de consum o de compra, sinó en algunes situacions, 
fins i tot, de subsistència.

I la tercera, la seguretat; que per aquest grup, a diferència d’altres grups, no té 
tanta importància com ho fem, sinó que tinguem...

El president

Diputat, hauria de finalitzar, si us plau.

Vidal Aragonés Chicharro

...–vaig acabant, sí– molts mitjans humans.
I les darreres dues qüestions, perquè únicament tinc cinc minuts, són simplement 

referir com valora les conclusions que se li van traslladar del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura fa uns dies, per una banda. I per una altra banda, també, 
que podria ser –senyor director, l’hi traslladarem amb el màxim de respecte o caute-
la– un bon exercici que, quan vostè comparegui, ens faci una mínima valoració dels 
morts –morts, assassinats i suïcidis, sobretot suïcidis– que s’han donat a les presons 
en el darrer període. Perquè això és un fracàs col·lectiu; no és un fracàs de vostè, no 
és un fracàs dels funcionaris o les funcionàries, no és un fracàs ni tan sols de les 
institucions penitenciàries en general, sinó un fracàs col·lectiu. Seria un bon exercici 
de dignitat que en poguéssim també parlar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el senyor Xavier García Albiol.

Xavier García Albiol

Sí, gràcies. Bon dia, compareixents, eh? Jo voldria plantejar-li, per raó també de 
l’economia de temps, de la limitació del temps, un parell de qüestions que per nos-
altres són primeres.

La primera a què em referiré és la que fa referència a un dels aspectes que vostè 
ha assenyalat i en què vol, des del seu departament, posar una especial atenció, que 
és la formació dels treballadors i, en general, respecte al terrorisme gihadista, que..., 
doncs bé, és una realitat força preocupant i que es dona també a les presons. Asse-
nyalar que com és possible que es vulgui prioritzar aquest tipus de perfil o que es 
vulguin prendre mesures amb aquestes determinades persones que tenen aquest per-
fil tan violent i, a la vegada, es negui un curs que està coordinat per la Unió Europea 
i que està dirigit per un sindicat de presons, se’ls neguin les hores per poder assistir 
a la formació que, l’hi repeteixo, ve de la Unió Europea, amb un curs que estava co-
ordinat per aquesta institució i que tirava endavant i que dirigia un sindicat, cosa que 
és bastant incoherent, no?, que es neguin les hores als treballadors i als funcionaris. 
Això, voldria que m’ho aclarís.

I el segon aspecte en què jo voldria fer una especial incidència és sobre els fets 
que hem conegut..., no tan sols hem conegut, sinó que, senyor director general, te-



DSPC-C 69
27 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CJ  22

nim constància i tenim proves visuals i documentals de que en els centres peniten-
ciaris on estan com a reclusos els polítics, doncs, bé, que estan en presó preventi-
va, estan rebent un tracte de favor; un tracte de favor que nosaltres entenem del tot 
inadmissible. I dic que és del tot inadmissible perquè no té massa lògica que, quan 
qualsevol reclús pot rebre una mitjana de dos, excepcionalment tres visites mensuals 
presencials, no a través d’una mampara, sinó presencials, com s’entén, senyor direc-
tor, que per als polítics que estan a la presó en aquests moments aquestes dos o tres 
visites mensuals de la resta de reclusos es converteixin en dos, tres o quatre visites 
diàries, eh?, que estan rebent aquestes persones, aquests reclusos.

I el més sorprenent i preocupant, a la vegada, és que aquestes visites, la immensa 
majoria d’elles, venen amb la categoria de ser autoritats i, per tant, com a categoria 
d’autoritats, tenen una sèrie de privilegis que no entenem. Home, sí que entenem 
que quan el president de la Generalitat visita, doncs, aquests reclusos, aquests polí-
tics que estan en els centres penitenciaris, hi accedeixi com a autoritat, només falta-
ria, i això no ho discuteix ningú, ni cap conseller ni cap diputat d’aquest Parlament. 
Però a mi m’agradaria que m’expliqués, senyor director, eh?, quin tipus d’autoritat és 
el director, per exemple, de TV3, que accedeix als centres penitenciaris amb aques-
ta categoria. A mi m’agradaria que vostè m’expliqués quin tipus d’autoritat és, per 
exemple, un condemnat per terrorisme, com el senyor Otegui, perquè pugui acce-
dir als centres penitenciaris sense cap tipus de registre i pugui portar en el seu cos 
qualsevol tipus d’element, perquè no és registrat, i sense cap tipus de control. A mi 
m’agradaria, senyor director, que ens expliqués quin tipus d’autoritats són periodis-
tes, o escriptors, o membres de sindicats que accedeixen als centres penitenciaris 
amb aquests tipus de privilegis.

Nosaltres creiem que això és inadmissible. Més enllà d’un greuge comparatiu 
amb la resta de reclusos, nosaltres creiem que això és inadmissible. És inadmissi-
ble perquè és posar en qüestió ja no l’autoritat de direcció política que pugui tindre 
la conselleria o vostè mateix, sinó que és posar en qüestió tot el sistema en general.

Per això nosaltres creiem que és importantíssim que s’aclareixin aquests fets. 
Creiem que vostè ens ha de fer una relació, ens ha de fer arribar una relació, a nos-
altres, al conjunt de la comissió, de totes aquelles persones que hi han accedit sota 
aquest concepte d’autoritat per visitar els reclusos que estan..., els polítics que són 
reclusos en aquests moments.

Nosaltres no qüestionem, com vostè entendrà, ni el règim de visites familiar, no-
més faltaria, d’aquestes persones, que hi tenen tot el dret; però sí que ens sembla del 
tot inadmissible i inacceptable aquest tracte de favor cap a aquestes persones, cap a 
aquests reclusos.

Vostè, en la seva intervenció, també assenyalava –i suposo, doncs, que als po-
lítics que estan a la presó en aquests moments no els fa falta– que volen millorar i 
facilitar les visites que reben els reclusos en general. Bé, és evident que aquest tipus 
de millores no els fa falta, als polítics que estan a les presons catalanes, perquè ja 
reben un tracte de favor.

Però sí que, i ja per finalitzar, em permetrà que li digui que, a part de ser un 
greuge, de ser una irresponsabilitat, de ser un tracte absolutament inadmissible en 
un sistema democràtic, el que estan fent també es posar en risc la seguretat dels ma-
teixos centres penitenciaris. Perquè jo voldria –i finalitzo, deu segons, finalitzo– que 
m’expliqués com és possible i com es pot explicar que algú que ha estat condemnat 
per terrorisme pugui accedir a un centre penitenciari sense cap tipus de registre i 
sense cap tipus de control. De debò que creiem que no hi ha cap tipus de justificació, 
i esperem les seves explicacions.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula 
la senyora Magda Casamitjana.
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Magda Casamitjana i Aguilà

Bé, moltes gràcies, president. Benvingut, director general, i tot el seu equip de 
Serveis Penitenciaris. Miri, volia començar, però..., començo per això: els presos 
polítics no tenen tractament de favor –no ho dubtin, si us plau– ni dels professionals 
ni de l’acatament total del Reglament penitenciari per part de tothom. Haurien, vos-
tès..., i els convido, si us plau, sobretot les noies, les dones, les diputades d’aquesta 
sala, que vagin a veure les dones empresonades injustament, que hi vagin, convis-
quin-hi vostès com a mínim un dia o, abans de dir el que estan dient, escoltin les 
persones perjudicades.

No poden, vostès, anar-hi un moment i preguntar a la Carme, a la Dolors i als 
presos si estan en unes condicions adequades? Sobretot el PSC; de la resta, mireu... 
Senyor Albiol, per què no hi va, a parlar amb ells? Per què no ho viu, vostè? Per què 
no entra directament vostè a dintre de la presó, com hem fet molts de nosaltres, dels 
nostres companys, que estan tancats a la presó en presó preventiva, que no estan 
acusats, que no hi ha delicte, que els tracten com si fossin presos, absolutament pre-
sos comuns? Amb assassins, amb drogoaddictes, amb moltíssima gent, estan con-
vivint dia a dia. No hi ha lloc de respecte per a les dones. A Madrid estaven millor, 
perquè estaven en un lloc on podien estar, però elles volen estar aquí, a casa seva, i 
volen complir tot el que ha dit el director general, i volen cohesionar-se amb la gent 
que viu allà, i les ensenyen a escriure, a llegir i a tot... No estan separades, conviuen.

Però jo, els ben asseguro, senyor Albiol..., i li demano, si us plau, que en sortir 
continuem parlant. Vagin a veure’ls, escoltin-los. I el que li vull dir, així, una mica 
amb això és que no tornaran a ser les persones que van ser abans d’entrar. És una 
vergonya el que estan fent vostès i permetent vostès, que aquesta gent, que estan en 
presó preventiva, estiguin en aquelles condicions, quan no tenen absolutament cap 
delicte encara, ni el tindran, acusats. És una vergonya.

Bé, continuo. Per tant, és inacceptable –disculpeu, però ho havia de dir. S’han de 
veure els ulls de les persones que estan tancades, companys vostres. Bé, continuo. 
Miri, volia explicar moltes coses, però l’única cosa que avui..., eren tres preguntes, 
sobretot en el tema de la visió de gènere. Amb el que vostè ha comentat, el Grup 
Parlamentari Republicà hi estem absolutament d’acord: creiem que és important, ne-
cessari i urgent, cal la igualtat i atenció igual tant per als homes com per a les dones, 
malgrat que aquestes, les dones, siguin minoria –un 7 per cent dels reclusos. Les 
necessitats d’uns i altres són semblants en general, però tots sabem, i específicament 
les dones, que les dones tenim altres necessitats.

Fem de les presons el que volem per a la nostra societat també: formació, règim 
obert a les comunitats amb el programa de transició. És un bon exemple del que vo-
lem com a grup parlamentari i com a govern. Fem d’aquestes bones pràctiques un 
exemple i un referent de país.

Insistim a no deixar cap buit entre la transició de la presó i de la comunitat. Ens 
hem trobat moltes vegades amb problemes, en que, una vegada surten de la presó, 
queden en un buit on ningú els acull, on ningú els acompanya, i, pel que he entès, 
vostès tenen aquí alguns programes i algunes activitats innovadores que m’agrada-
ria que em comentés.

Us encoratgem a seguir treballant i a innovar, seguir implementant tots els ob-
jectius que ens ha presentat, i, per tant, restem a la seva disposició com a grup par-
lamentari per a tot allò que el departament necessiti.

Abans de les preguntes..., bé, les preguntes serien si tenim dades dels tants per 
cents d’homes i dones a les plantilles dels professionals que treballen en els serveis 
penitenciaris. Ha dit que estava fent tot el possible perquè s’equiparés entre homes i 
dones. Tenim dades específiques per explicar-nos exactament com estem? I, pel que 
li havia comentat, si ens pot donar un exemple concret d’aquests programes que es-
tan desenvolupant a nivell de reinserció, aquesta transició de la presó a la comunitat, 
que seria molt interessant.
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I després voldria..., si tinc..., tinc un minut? (Pausa.) Bé, doncs, la legislatura 
passada, vam estar, com a Grup Parlamentari Republicà, treballant molt i molt en el 
Pla integral de salut mental. Aquí vull recordar l’honorable conseller Mundó, però 
també el conseller Comín, també la consellera Bassa i també el conseller Puig, en el 
que..., en aquest Pla integral de salut mental, es va posar sobretot –sobretot, sobre-
tot– molt d’èmfasi en les presons, en tots aquells nois i noies que en aquest moment 
tenen un problema de salut mental i moltes vegades un problema de patologia dual, 
que accedeixen a la presó, perquè és la malaltia..., és a dir, no són considerats com a 
delinqüents a fora, però per tres, quatre, cinc, sis, set o vint o vint-i-cinc furts petits 
acaben a la presó, en un lloc on no els pertoca, en un lloc on a la gran majoria els 
costa moltíssim conviure a causa d’aquesta patologia, i sé que van invertir..., ara no 
sé quants milions d’euros per arreglar-ho. Jo li demano i li demanem des d’aquí que 
continuïn, que continuïn amb aquest tractament psiquiàtric de persones malaltes, 
malaltes amb una complexitat tremenda de patologies duals.

Estem a la seva disposició, i sobretot agrair també a la senyora Rusinés –i en 
aquest moment ho està portant la que havia estat diputada al Parlament Anna Figue-
ras– aquest Pla transversal de salut mental, on..., com vostè també ha dit, a les pre-
sons totes les conselleries hi haurien de tenir una poteta per posar el seu gra; doncs, 
també sobretot en aquest Pla integral de salut mental en les presons. I sobretot, tam-
bé, per la convivència dels presos que hi són.

Bé, doncs, aquí les tres preguntes, i moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per l’assistència del director ge-
neral de presons, al qual donem la benvinguda, així com al seu equip, en aquesta la 
seva primera compareixença. També agraïm la presència de tothom que ens acom-
panya, i especialment els representants dels treballadors.

Començo, senyor director, per demanar-li disculpes, perquè em veuré obligat a 
destinar una part de la meva intervenció a contestar mentides, indecències i infàmi-
es que s’han dit aquí, i especialment per part del Grup de Ciutadans.

I em sap greu, especialment, senyora Roldán. En primer lloc, m’alegro de sa-
ludar-la aquí, en aquesta comissió, i és realment d’agrair que, malgrat que afirmen 
que el Parlament està tancat, doncs, hagi tingut l’amabilitat de venir a treballar un 
dia que sembla ser que tenien festa. I, evidentment, això evidencia una altra de les 
seves moltes mentides: com tots saben, des del dia 3 de setembre aquest Parlament 
està obert i estem treballant.

S’ha queixat del retard en la formació de govern. Doncs, n’hi hagués hagut prou 
que haguessin permès la formació del govern que va sortir de les urnes; que hagues-
sin permès la investidura del president Puigdemont; que el Tribunal Constitucional, 
en una reunió ràpida, dissabte a la tarda, i a més a més amb les insistents trucades de 
l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ja liquidada, no haguessin fet l’ha-
bitual requeriment a la Mesa del Parlament amb la prohibició i les amenaces cor-
responents a la investidura. I, de totes maneres, qualsevol responsabilitat de govern 
ha correspost durant tot aquest temps i, per tant, a vostès mateixos i al Partit del PP 
que tenia el Govern de l’Estat en aquell moment, qualsevol responsabilitat d’aquest 
període l’hauria de demanar a tots vostès, que eren els del 155.

És indecent que quan tots ja tenim clar, i vostès també, i els que els han votat 
també, que no hi ha hagut mai violència, que els delictes i tota la instrucció és una 
pura invenció repressiva, que són presos polítics, i així està reconegut per tots els 
tribunals d’Europa on ha acudit, encara a sobre qüestionin el règim en què estan a 
la presó. En primer lloc, perquè és qüestionar la professionalitat i el correcte desen-
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volupament de les seves tasques, del personal de les presons, que tinc constància de 
que ho està fent escrupolosament, en estricte compliment de la normativa.

És indecent que qüestioni... Per exemple, ha ensenyat fotografies del vicepresi-
dent Aragonès. Doncs sí, el vicepresident Aragonès, per anar a veure el president 
del seu partit, vicepresident del Govern, i també diputat, sí, ha hagut d’anar a la pre-
só. I això evidencia la situació d’excepcionalitat, encara, en la que estem vivint. No 
estem en cap situació de normalitat, i això també va per vostès, senyora Ibarra i se-
nyor Albiol: no hi ha situació de normalitat, per més que ho pretenguin; continuen 
havent-hi presos polítics. I efectivament, sí, evidencia la situació d’anormalitat i de 
repressió el fet que nosaltres mateixos, jo mateix hagi hagut d’anar a veure el diputat 
escollit per la ciutadania i president del nostre grup parlamentari, Jordi Sànchez, a la 
presó. I els consellers senyor Jordi Turull, també diputat, el senyor Josep Rull, tam-
bé diputat... Tots aquests, efectivament, sí, els hem hagut d’anar a veure a la presó, 
perquè estan sent víctimes de la repressió de l’Estat.

I es queixen també, a sobre, de que hi hagi ciutadania que vagi a solidaritzar-se 
amb ells i vagi a evidenciar precisament aquesta injustícia, manifestant-se i concen-
trant-se davant de les presons. Allò no són festes, allò no és cap festa: són concen-
tracions de solidaritat i de protesta per evidenciar la injustícia. I vostès precisament 
no en tenen prou amb la injustícia i la repressió, no en tenen prou amb manipular el 
sistema judicial per la vulneració de drets fonamentals, per la persecució ideològica, 
que a més a més voldrien que aquesta solidaritat ni es veiés. Doncs si els preocupa 
realment la possible vulneració de drets que hi ha, el que els hauria de preocupar és 
que aquestes persones..., no que fossin al carrer perquè no hi hagués presó preventi-
va: és que no hi hauria d’haver causa, no hi hauria d’haver ni judici.

Tots sabem que això, més d’hora que tard, s’haurà d’acabar solucionant políti-
cament. I, evidentment, aquesta forma que tenen de defensar les seves idees, legíti-
mes... Vostès volen la unitat d’Espanya i hi tenen tot el dret, però Espanya es mereix 
formes i gent més digna que la defensi.

Entrant en les qüestions que avui aquí ens ocupen, voldria manifestar simple-
ment..., fer èmfasi en algunes qüestions que preocupen especialment el nostre grup.

En primer lloc, estem d’acord i coincidim en les línies mestres que ha exposat 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que posa precisament la persona de 
l’intern en el centre de la seva activitat, en la preservació de la seva dignitat i en 
la preocupació fonamental per la seva reinserció. Perquè, efectivament, el sistema 
penitenciari té la responsabilitat –que és el que assumeix la responsabilitat social, 
doncs, d’aquestes persones que estan sota la seva custòdia per encàrrec de tota la 
societat...–, no de ser, la presó..., no estar configurada com una eina de repressió i 
de tancament, sinó precisament com una eina de reinserció social. I, per tant, en el 
conjunt de la política adreçada a això, hi coincidim i trobarà en el nostre grup sem-
pre una col·laboració, sempre crítica, quan calgui, però col·laboració.

Voldríem demanar especialment pels temes d’execució penal alternativa, perquè 
la millor presó és aquella que no s’arriba a produir, és aquella per la qual, malgrat 
la condemna penal que hi pugui haver, es poden trobar formes alternatives que im-
pliquin la no entrada a la presó i com es pot desenvolupar això. Ens preocupa molt 
també, com ja ha sortit aquí a referència, l’aplicació del Protocol d’Istanbul, la pre-
servació dels drets humans, de la dignitat del pres, la limitació...

I m’agradaria aquí, doncs també, que pogués desenvolupar alguna explicació su-
plementària sobre el règim tancat, el Departament Especial de Règim Tancat, que 
precisament ens preocupen especialment els presos en aquesta situació, i entenem 
que ha de ser una situació limitada en el temps i, en tot cas, molt justificada. I ens 
agradaria saber, doncs, els criteris amb els quals s’aplica.

Ens preocupa, i molt, també –i aquí coincidim amb els altres grups– la situació 
del personal als centres, perquè, en definitiva, la política penitenciària que vostè ha 
exposat passa perquè l’apliqui precisament el personal, personal qualificat, personal 
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que realment realitza la seva tasca amb gran professionalitat, però coincidim en la 
preocupació per l’envelliment de la plantilla i la situació, doncs, encara d’interinatge 
elevat en apartats importants que precisament incideixen en la part més de reinser-
ció, en la part més de tenir cura de la part social, com poden ser els educadors so-
cials, els juristes, els psicòlegs. Això...

Ens preocupa també, evidentment, tot el tema de seguretat, que va lligat preci-
sament també, el tema de seguretat, amb el tema de la detecció de la radicalització.

Ens preocupa també la garantia del dret de defensa, és a dir, totes les garanties 
que hi ha de fluida i constant comunicació de l’intern amb la seva defensa, amb el 
traspàs, dins de totes les mesures de seguretat i control, naturalment, que pertoquen, 
però el traspàs fluid també de documentació i formes de transmissió de la informa-
ció per garantir aquest dret de defensa.

Trobem encertat i creiem que s’hauria de desenvolupar al màxim el tema de la 
governança participativa, és a dir, la màxima participació dels presos en la gestió, 
limitada, òbviament, però en la gestió de la presó, perquè és una forma de començar 
a assumir responsabilitats que poden facilitar la reinserció. I aquí lliga també amb 
el tema de la formació dels interns, que sabem que s’està desenvolupant.

I per últim, també –i també això lliga amb la seguretat– ens preocupa el tema 
de, sobretot..., evidentment, s’han de fer nous equipaments, però el manteniment –el 
manteniment– i la modernització dels equipaments actualment, que en aquest sentit 
ens agradaria saber, si fos possible, si no avui, en algun altre moment, quin és el ca-
lendari de priorització amb relació a les obres de manteniment i modernització dels 
centres actualment existent.

I, evidentment, com a tarragoní, no puc més que congratular-me de que he sentit 
que es tirarà endavant el centre obert de Tarragona, doncs, per complementar una 
necessitat, per complementar el Centre Penitenciari Mas d’Enric, que aquí, en la 
mesura del possible, li agrairia, per tal de poder-ho transmetre, saber la calendarit-
zació de quan –si ho tenen més o menys previst– es pot desenvolupar aquest centre 
obert.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat... (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.) Diputada, 
per què em demana la paraula?

Lorena Roldán Suárez

Sí, president, per una qüestió d’ordre, i també per al·lusions.

El president

Deu segons.

Lorena Roldán Suárez

Doncs miri, qüestió d’ordre: l’article 88, coherència amb els debats. No veig que 
tinguin cap coherència, totes aquestes intervencions, quan, en comptes de preguntar 
al compareixent que ha vingut aquí per parlar dels problemes dels serveis peniten-
ciaris, ha dedicat la meitat del seu temps a parlar-me a mi. No ho sé..., això demostra 
molt el que a vostè li importen tant els treballadors dels serveis penitenciaris com 
els interns d’aquests.

I, miri, lliçons, cap ni una. Aquí els que van violar drets fonamentals...

El president

Si us plau, diputada, no respongui...

Lorena Roldán Suárez

Home, perdoni, perdoni... És que...
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El president

No, no, no. No li dono la paraula per respondre....

Lorena Roldán Suárez

Ah, perfecte...

El president

...li dono la paraula perquè em digui quin és el problema que hi ham i li he donat 
deu segons. Si us plau, acabi, si us plau.

Lorena Roldán Suárez

I les al·lusions?

El president

No.

Lorena Roldán Suárez

...directes de tres quarts d’hora?

El president

Li he dit deu segons, si us plau, diputada.

Lorena Roldán Suárez

Bé, perfecte.
Doncs moltes gràcies, president.

El president

Algun altre grup, algun altre diputat vol dir alguna cosa, per qüestió d’ordre? 
(Veus de fons.) A veure, diputada, aquí tots hem parlat i ens hem contestat, o ens 
hem respectat i ens hem escoltat. Estem parlant de les presons i dels presos. Per tant, 
crec que cada diputat i cada grup parlamentari ha fet servir el seu temps com ha cre-
gut convenient, eh? I, per tant, aquesta és la realitat.

Ara té la paraula el director general, per un temps aproximat d’un quart d’hora, 
eh?, perquè pugui respondre allò que cregui i que pugui... (Remor de veus.)

El director general de Serveis Penitenciaris

Gràcies, president... (Persisteix la remor de veus. Rosa Maria Ibarra Ollé dema-
na per parlar.)

Rosa Maria Ibarra Ollé

Una pregunta...

El president

Ah, perdó. No l’havia vista, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Una pregunta: tindrem possibilitat, nosaltres, de respondre la intervenció que 
ara faci...?

El president

Sí, sí, ara hi haurà un torn per a tots els grups parlamentaris...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Perfecte.

El president

...per tant, podran contestar i dir el que creguin convenient.

Rosa Maria Ibarra Ollé

D’acord, fantàstic. Doncs ho farem d’aquesta manera.
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El president

Gràcies, diputada. Endavant, director.

El director general de Serveis Penitenciaris

Bé, gràcies, president. Realment són d’una densitat, totes les intervencions, que 
és difícil, amb un quart d’hora, doncs, de poder ser molt exhaustiu, no?

Però començant pel tema del personal i de l’envelliment de les plantilles, del per-
centatge d’interinatges, jo he fet al·lusió que en el si del pla estratègic, evidentment, 
abordarem totes aquestes qüestions. Hem fet ja..., les oposicions a psicòleg estan en 
aquests moments acabant el procediment. Iniciarem també altres convocatòries de ju-
ristes, de treballadors socials, també, que estan pendents. Estem plantejant també, en 
el si de l’oferta pública, la possibilitat de fer oposicions en l’àmbit, també, del servei 
d’interior, que efectivament és molt necessari i és un element de renovació de la plan-
tilla; això ho tenim també molt clar. I, per tant, doncs, tot aquest tema en el si del pla 
estratègic el treballarem; treballarem tot el tema també de la segona activitat, i treba-
llarem també tot el tema de les dotacions pressupostàries de cada centre penitenciari.

Jo els recordo que en el tancament de la Model vam fer un gran esforç de redis-
tribució de personal, es va tancar la Model sense sacrificar cap mena de professio-
nal, tothom va mantenir el seu lloc de treball, i aquesta distribució va permetre po-
tenciar també, doncs, diferents plantilles. Nosaltres, per tant, estem molt amatents 
en aquest sentit de mantenir aquestes plantilles amb el to, doncs, que correspon per 
poder complir les funcions que pertoquen.

Jo, d’altra banda, la cantarella de la falta de personal l’he sentit a dir tota la vida, 
i llavors nosaltres en aquest sentit tenim molt clar que estem molt amatents per 
cobrir els serveis, i això s’està fent. I, per tant, seguirem en aquesta línia d’anàlisi 
constant de les necessitats de les plantilles, en funció precisament dels programes 
d’intervenció que volem dur a terme, no?

Pel que fa al tema de les agressions, aquí hi ha una qüestió, penso, que s’ha de 
dir molt clara, i és que, evidentment, estem treballant en un àmbit, doncs, en què és 
bastant inherent el fet de que, amb 8.500 interns en els centres penitenciaris, hi hagi 
també alguns incidents, i, per tant, és inherent en la nostra intervenció, en la nostra 
activitat, doncs, aquesta presència d’alguns incidents.

Dit això, a Catalunya també tenim una especialitat molt clara, i és que volem que 
el nostre model potenciï el contacte entre els funcionaris i els interns, cosa que en 
altres models no és així. I, per tant, això, aquesta interacció, doncs, a vegades gene-
ra més riscos. Però riscos que, evidentment, doncs, també treballem amb protocols 
de seguretat, amb les pràctiques professionals que hem comentat, amb el document 
que abans comentava la senyora Roldán, em sembla, referent... –el que passa, que no 
m’escolta i no... (Veus de fons.) D’acord, molta capacitat... (Veus de fons.) D’acord, 
d’acord; sí, sí. Jo dic que en tot cas..., el document, doncs, que vam treballar, també 
a nivell dels serveis de prevenció laboral del mateix departament, on es treballa el 
tema de les agressions als funcionaris i la prevenció d’aquestes agressions.

La formació dels professionals, evidentment, s’ha intensificat molt en aquest sen-
tit, per treballar precisament, doncs, la prevenció del conflicte, l’adequada gestió 
del conflicte i, sobretot, també les habilitats de comunicació dels mateixos profes-
sionals.

Vostè ha fet esment d’alguns episodis que han passat aquests dies. Els mitjans de 
comunicació, doncs, poden haver dit determinades valoracions sobre aquests inci-
dents. Aquests incidents..., jo el que voldria destacar d’aquests incidents és la bona 
intervenció dels professionals en ambdós casos, tant a Quatre Camins com a Ponent, 
no?; que en cap moment es tractava de cap motí, sinó una baralla concreta, i la inter-
venció dels professionals, gràcies a la formació que tenen, a les habilitats que tenen 
i a la professionalitat que tenen, doncs, va ser extraordinària, en minimitzar-ne molt 
els riscos, que és el que pertoca a la nostra especialitat, no?
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Pel que fa al tema de les visites, que apuntaven el senyor García Albiol i també 
la senyora Roldán, no?, jo el que li diria al senyor García Albiol és, primer, que es 
llegeixi el Reglament penitenciari, els articles 41 a 49 –jo ja sé que no deu haver 
tingut temps de mirar-se’l, però que se’ls llegeixi–; que també es llegeixi l’article 51 
de la Llei orgànica general penitenciària, i que no posi en dubte la professionalitat 
dels professionals de l’àmbit penitenciari de Catalunya. Jo dono la cara per tots ells, 
i són professionals que treballen amb absoluta integritat i amb absolut respecte a la 
normativa i amb absolut respecte també a la seva dimensió de servei públic. Per tant, 
no puc acceptar el que vostè ha dit, que, evidentment, és posar en qüestió la pro-
fessionalitat dels treballadors. Insisteixo que..., miri’s el Reglament i miri’s la Llei 
orgànica general penitenciària, i veurà que la nostra actuació, evidentment, està em-
marcada en aquesta normativa i que estem fent les coses ben fetes, com correspon. 
I, per tant, em sento molt malament que posi en dubte la pràctica dels professionals 
de l’àmbit penitenciari.

Pel que fa als sopars que comenten a fora..., jo subscric el mateix que deia el 
diputat també, no?, és a dir, no es tracta de festes ni de celebracions de cap mena, 
es tracta d’expressions democràtiques, es tracta de llibertat d’expressió i es tracta de 
que, mentre no perjudiqui el normal funcionament dels serveis penitenciaris –que 
no el perjudica, perquè en això estem molt amatents–, mentre no perjudiqui, la gent 
té tot el dret, en un estat democràtic..., els que creiem en la democràcia, els que cre-
iem en els valors democràtics, els que som profundament demòcrates entenem que 
aquestes manifestacions no perjudiquen ni el sistema penitenciari ni a ningú. I així 
ho veuen també els mateixos interns, i així ho veuen també els mateixos profes-
sionals. Perquè, evidentment, en el que sí que estem molt amatents és que aquestes 
manifestacions no impliquin envair ni la intimitat dels interns i les internes ni la 
intimitat dels professionals, que, evidentment, mereixen tot el respecte en la feina 
que estan fent. Per tant, no m’agrada sentir, doncs, aquestes qualificacions de «so-
pars festius», perquè, en definitiva, són expressions de llibertat d’expressió i de de-
mocràcia.

Pel que fa a la construcció de nous centres penitenciaris i, concretament, doncs, 
l’horitzó que plantejava la senyora Ibarra, i també el diputat de Junts per Catalunya, 
està molt clar que nosaltres, quan vàrem tancar la Model, i ho he dit abans, vàrem 
fer una planificació –i no una planificació gratuïta, sinó una planificació amb unes 
bases financeres molt clares– de la construcció d’aquests nous equipaments, i vàrem 
parlar del centre obert de Tarragona. Deia el diputat, doncs, que n’avancés un calen-
dari. Jo el que amb això vull dir és que, evidentment, si no haguéssim tingut l’apli-
cació del 155, potser l’escenari seria encara millor, però, evidentment, l’aplicació 
del 155 i dels partits polítics que el van recolzar, doncs, evidentment ha perjudicat 
no només aquestes qüestions, sinó també totes les qüestions de personal que abans 
apuntava la senyora Roldán, eh? El pla estratègic podria estar en funcionament si no 
hi hagués hagut una paràlisi, una gran paràlisi de la Generalitat de Catalunya. I això 
crec que s’ha de fer constar també, no?

Però, dit això, evidentment, nosaltres seguim amb la nostra planificació pel que 
fa a la construcció de nous centres. I, per tant, del centre obert de Tarragona està 
previst que se n’iniciïn les obres a final del 2019, i amb una inauguració l’any 2021. 
I continuem treballant, evidentment, amb l’horitzó de construir un centre de dones 
i de preventius a Barcelona per a l’any 2025.

Algú parlava de la presó de Wad-Ras. Jo els diria que la presó de Wad-Ras és la 
presó que té segurament pitjors condicions des d’un punt de vista d’equipament de 
Catalunya, però, des del meu punt de vista, potser és la millor presó de Catalunya. 
És a dir, convido qualsevol diputat i diputada, doncs, a que puguin visitar aquest 
centre, que veuran que és un centre que funciona amb un nivell d’ocupació extraor-
dinari, amb un nivell de participació en les activitats de les internes extraordinari, i, 

Fascicle segon
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per tant, és un centre que a nosaltres ens omple d’orgull. I des d’aquest punt de vista 
defenso que, evidentment, prioritzem molt l’actuació també amb les dones.

Algú parlava de Brians 1 també. A Brians 1 estem abordant en aquests moments 
un nou pla funcional del centre de dones, que precisament també algú ha comentat 
el tema del DERT: el DERT del departament de dones està absolutament tancat i en 
aquests moments estem treballant amb una unitat d’estabilització conductual dife-
rent. I, per tant, tot aquest pla funcional, evidentment, està implicant una actuació 
molt concreta amb visió feminista, com deia en la meva intervenció.

Més coses. Pel que fa al manteniment dels centres, ho he dit en la meva inter-
venció: nosaltres tenim un sistema penitenciari amb uns equipaments extraordina-
ris, amb uns nous equipaments extraordinaris, però, evidentment, una de les nostres 
preocupacions, una de les nostres prioritats és tenir el Centre de Quatre Camins, 
Brians 1 i Dones, doncs, amb uns plans d’inversió que permetin mantenir-los a un 
bon nivell. I, per tant, aquesta també és una prioritat d’aquesta legislatura, com he 
comentat també en la meva exposició.

Algú ha dit que no posem suficientment en valor la tasca dels treballadors. Jo 
penso que els treballadors de l’àmbit penitenciari són el gran valor que tenim, el 
gran capital que tenim, i tenim, realment, molt bons professionals que desenvolu-
pen una molt bona tasca, i que si estem molt orgullosos del model d’execució penal 
a Catalunya és precisament perquè aquests treballadors estan aplicant aquest model 
amb una gran excel·lència.

Més coses. La valoració del Protocol d’Istanbul..., jo crec que he estat bastant 
explícit, però de totes maneres ho repeteixo. És a dir, per nosaltres va ser una prio-
ritat fonamental en la legislatura anterior, i en aquesta ho segueix sent. És a dir, el 
pla de formació que vam iniciar..., ja portem dos anys de desenvolupament, i enca-
ra ens en queden dos. Hem format prioritàriament psicòlegs, personal sanitari, co-
mandaments intermedis, però volem arribar a formar tota la població, perquè ens 
preocupa realment mantenir-nos en una bona formació per exercir la nostra feina 
respectant la dignitat de les persones i els drets humans. Per tant, continuarà sent 
una gran prioritat.

Igual, senyor Vidal Aragonés, que ho seran els departaments de règim tancat. 
Nosaltres creiem que vam fer una auditoria molt seriosa, que vam explicar en aquest 
mateix Parlament les mancances que nosaltres havíem detectat i que vam explicar 
en aquest mateix Parlament i vam compartir amb el mateix Parlament també la cir-
cular, per aconseguir reduir el percentatge d’interns en règim tancat, que ho estem 
aconseguint, i per aconseguir sobretot també un nivell d’activitat que permeti tre-
ballar amb aquest règim de tractament que no és un càstig, sinó que en definitiva el 
que és és un tractament amb un control més exhaustiu, que ha de permetre a les per-
sones consolidar-se després en règim ordinari i que no tornin al primer grau, no? Per 
tant, per nosaltres, seguirà sent una gran prioritat el tema del règim tancat, malgrat 
que només ocupi un 1,7 de la població. És a dir, ni que només fos un 0,1, a nosaltres 
ens seguiria preocupant el tema.

El tema dels preus dels economats, que n’hem parlat moltes vegades, és un tema 
també que en aquesta legislatura procurarem millorar, i, per tant, hi estem molt 
amatents.

La senyora Roldán m’ha parlat de moltes qüestions de pagues i de moltes qües-
tions a nivell salarial que, evidentment, depassen la meva responsabilitat com a di-
rector general i que són pròpies de la Mesa de la Funció Pública. I, per tant, doncs, 
aquests temes jo crec que difícilment els puc contestar jo en aquest sentit, no?

Sí que, quan la consellera va comparèixer en aquesta mateixa sala, vam parlar 
del PRP, i em penso que el que va dir la consellera s’ha complert i, per tant, es va 
complir el pagament del PRP, i això segueix en marxa en aquest sentit. El futur so-
bre el PRP? El futur sobre el PRP ha d’estar també en funció de les mateixes nego-
ciacions que mantinguem amb les organitzacions sindicals, del mateix pla estratè-
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gic, perquè nosaltres en el pla estratègic el que pretenem és fer una reflexió seriosa 
també de moltes qüestions que afecten la prestació del servei, horaris, categories... 
És a dir, el pla estratègic planteja, d’una manera oberta, reflexionar i treballar sobre 
molts aspectes que entenem que són aspectes que ajudaran a millorar també, doncs, 
la nostra prestació del servei.

Algú ha parlat també del tema dels suïcidis. Senyor Vidal Aragonés, jo el pri-
mer que he de recordar és que malauradament, en la població juvenil, és la prime-
ra causa de mort en llibertat, no? A nosaltres, miri si ens preocupen aquests temes 
que en el Pla de salut i, per tant, en el conveni de salut una de les prioritats, jun-
tament amb el Departament de Salut, és treballar tots aquests protocols que estem 
en aquests moments ja desenvolupant, i hi estem molt amatents, no? És una qüestió 
que, evidentment, és prioritària també en el desenvolupament del conveni de salut 
mental. I, com deia abans la diputada, també, senyora Casamitjana, doncs, evident-
ment, es va fer un gran esforç, un gran esforç d’inversió en moments complicats, 
de 6 milions i mig d’euros anuals, de cent vuit nous professionals en els centres de 
treball tècnic. Aquí estan el subdirector general senyor Carles Soler i el subdirector 
general senyor Pedro Domínguez, que van participar en aquestes comissions tècni-
ques amb els tècnics del Departament de Salut. S’ha fet una gran tasca de desenvo-
lupament de protocols, que al que conduiran, doncs, és a una millora en la prestació 
d’un tema que, evidentment, ens preocupa i que ha de ser objecte i prioritat de la 
nostra feina.

Més qüestions. Jo, quan el senyor García Albiol parlava de tractes de favor, real-
ment pensava: «Vingui vostè al mòdul 2 de Lledoners i vegi com viuen els presos 
polítics a Catalunya.» A Catalunya, hi insisteixo. Vingui vostè a Lledoners i vegi 
com viuen els presos polítics a Catalunya; el convido a acompanyar-lo. De la ma-
teixa manera que vostè, quan va demanar visitar la presó Model en el seu moment 
–jo mateix també el vaig acompanyar–, vostè va parlar amb tots els interns que va 
poder, i si hagués demanat parlar amb algun intern en concret, si l’intern en con-
cret accepta això, evidentment veurà, quan s’estudiï el Reglament penitenciari i la 
llei, que això l’hi permet. Però, hi insisteixo, és a dir, a mi m’ofèn –m’ofèn– que es 
digui que els presos polítics a Catalunya tenen tracte de favor, quan estan en règim 
ordinari, en un mòdul, barrejats amb cent interns més. A Catalunya, hi insisteixo, 
això passa i és així. (Pausa.)

No sé si tinc una mica més de temps...

El president

Li queda un minut i mig.

El director general de Serveis Penitenciaris

Un minut i mig? D’acord. Jo insisteixo també en el tema, senyora Roldán, de les 
agressions que abans hem comentat també, no? És a dir, nosaltres, només que hi 
hagués una agressió, ja ens preocuparia. I, per tant, desenvolupem diàriament un 
treball seriós d’anàlisi dels incidents. Aquesta metodologia d’anàlisi dels incidents 
és molt important. És a dir, quan passa, quan hi ha un incident en un centre peniten-
ciari, s’analitza d’una manera molt..., amb detall, per tal que això, doncs, es pugui 
portar a propostes de millora, no? I això és el que fem.

Ho fem també conjuntament amb els companys de les organitzacions sindicals, 
que estan aquí presents també, i això és el que ens pot portar la millora. Que en un 
moment donat hi hagi un augment o un descens..., evidentment els indicadors els 
hem de tenir presents, però sobretot el que hem de procurar és que els funcionaris 
nostres tinguin una bona formació en habilitats de comunicació, en prevenció del 
conflicte i en l’adequada gestió del conflicte. Perquè, malauradament, en l’àmbit pe-
nitenciari el conflicte hi és present –hi és present.

Per tant, jo crec que en aquest tema hem de deixar de fer demagògia, i disculpi, 
perquè és que contínuament estic sentint el mateix, i el que hem de fer és treballar 
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tots plegats perquè el clima laboral i el clima dels interns als centres penitenciaris, 
la convivència sigui la convivència adequada.

Jo he posat molt en relleu, i el senyor Campdepadrós ho ha comentat també, el 
tema del model de participació i convivència. Nosaltres hi creiem moltíssim, en 
aquest model, no? Creiem que la participació dels interns, dels professionals, de les 
famílies, de les entitats, és un element que, evidentment, ens ajudarà a millorar el 
clima laboral en els centres. I no ens tirem a la piscina sense aigua, sinó que el que 
hem fet és, d’una manera responsable, treballar amb experiències concretes. Convi-
do també a visitar el mòdul 7 de Brians 2 i veure com es desenvolupen les comis-
sions de participació i veure com els caps d’unitat, els funcionaris de serveis interior 
i tots els professionals s’impliquen en aquest model de participació. I m’agradaria 
molt que escoltessin com verbalitzen ells el que senten i com millora la convivència 
amb aquest model de participació. Per tant, nosaltres hi creiem molt.

Disculpi.

El president

Gràcies, director. Ara tots els grups parlamentaris tenen cinc minuts, eh?, per 
poder dir el que creguin convenient. Jo sóc molt flexible amb els temps; vostès te-
nen un temps, i jo normalment no tallo, deixo que els grups es puguin acabar d’ex-
pressar. Demanaria que, en aquests temps que tenen, diguin tot el que creguin con-
venient, eh?, perquè aquí estem per parlar. Les al·lusions les vull limitar, perquè si 
obrim torns d’al·lusions no acabarem mai. Per tant, ara tenen cinc minuts, diguin el 
que creguin convenient, perquè tots a vegades ens diem coses creuades, i si fem ser-
vir adequadament el nostre temps es pot dir pràcticament tot.

Ara té la paraula el Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gracias, presidente. Hombre, yo entiendo que usted quiera limitar las alusio-
nes, pero alusiones de dos grupos, más una cuestión de orden, en diez segundos..., 
hablo rápido, pero no tanto. Como no me ha dejado antes hablar –que, por cierto, 
le haremos llegar una queja formal, como no puede ser de otra manera, a la Mesa–, 
pido disculpas de antemano a los profesionales que nos acompañan hoy, y también 
al compareciente, porque voy a tener que responder a los múltiples comentarios que 
se han hecho por parte de otros grupos, que me parece indecente e indignante lo 
que ustedes están haciendo.

Mire, señor Campdepadrós, está el Parlamento cerrado, ¿sabe cuándo? Por ejem-
plo ayer, en la Comisión de Interior, cuando ustedes, que quieren deformar la lega-
lidad, la normativa y el Reglamento, como no consiguieron que el presidente de la 
Mesa se saltara el Reglamento, como ustedes hacen continuamente, se fueron de la 
comisión, para que no hubiera quorum y no se pudiera celebrar. Eso es cerrar un 
parlamento de facto y eso es intentar acallar a la oposición. Eso es lo que llevan us-
tedes haciendo desde julio..., bueno, desde julio y de mucho antes, porque es que 
hace un año que este Parlamento no funciona de manera normal.

De todas las barbaridades que ha dicho, mire, coincidimos en una: ha dicho us-
ted que España se merece a gente más digna. Por supuesto que sí, se merece a polí-
ticos que no se crean superiores al resto de ciudadanos; se merece a políticos que no 
se crean impunes; se merece a políticos que no se crean que están por encima de la 
ley, y se merece a políticos que no nos traten a nosotros de bestias, de carroñeros, de 
víboras, de taras con el ADN. Eso es lo que se merecen los ciudadanos. Es lo único 
en lo que estoy de acuerdo con usted.

Señor Calderó, yo le pediría que al menos intentara disimular un poco, porque 
es que hasta en tres ocasiones ha hablado usted de presos políticos, presos políticos 
que no existen, que ya se lo han dicho aquí. Me parece que, en el seno de esta Co-
misión de Justicia, poner en tela de juicio la función y el trabajo que están haciendo 
los jueces, poner en tela de juicio la separación de poderes, poner en tela de juicio 
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la democracia plena que es España, me parece una barbaridad y me parece una ver-
güenza. Yo entiendo que, pues bueno, ya lleva usted su..., bueno, no sé, que tenga 
que responder ante otras personas. Sinceramente, ya le pediría, pues, por lo menos 
un poco de respeto y un poco de neutralidad, ya que viene aquí a comparecer a esta 
comisión para hablar de otros temas. Simplemente, por ejemplo, Alemania –tanto 
que les gusta a ustedes reivindicar Europa– les ha dicho que aquí no hay persecu-
ción política y que en España no hay presos políticos.

Me voy a centrar otra vez en el tema, porque, si no, aquí no acabaríamos nun-
ca, con la de barbaridades que se han dicho. Ha hablado usted –y. como me queda 
poquito tiempo, voy rápida– de Quatre Camins y de las agresiones que yo he cita-
do anteriormente, y le ha quitado, así, importancia, como que eso fue un incidente, 
que no pasó absolutamente nada. Mire, sinceramente, hay un clima de violencia en 
algunos centros, y uno de ellos es Quatre Camins, que yo no sé si piensan tomar 
algunas medidas, porque es que están en riesgo tanto los internos como los propios 
funcionarios.

Y yo no sé si usted mantiene la confianza en el director de Quatre Camins, que 
va escribiendo cosas y va diciendo cosas como que los representantes de los traba-
jadores son «profetas de la calamidad, que hacen de bomberos pirómanos para ga-
rantizar su supervivencia» –me parece increíble–, y también, hablando de los fun-
cionarios, que dice que son «un colectivo poliédrico y en evolución» y que no todos, 
pues, hacen su faena con el mismo espíritu. Sinceramente, no sé si usted comparte 
también esto o si va a defender también a los trabajadores de los centros penitencia-
rios, como es su obligación.

Como es su obligación también, con el tema de pagas extras, etcétera, que parece 
que no va con usted la cosa..., pues yo creo que también tiene responsabilidades ahí.

No sé si me queda algo de tiempo, presidente...

El president

Li queden quasi dos minuts.

Lorena Roldán Suárez

¿Sí? Oh, mira, perfecto.
Más cosas. Ha anunciado también usted un plan de mejoras de los centros, pero 

no lo ha concretado más. De hecho, es que todo este plan estratégico que nos ha ex-
plicado, pues, eran anuncios que a mí me suenan ya de la anterior comparecencia, 
me suenan de la anterior legislatura, porque son los mismos anuncios; y luego no 
se concretan en nada. A ver si nos puede explicar exactamente cuándo van a hacer 
estas mejoras en los centros, en qué van a consistir... Porque es que hay centros, de 
verdad, en condiciones muy precarias. Este verano nos explicaban que había incluso 
duchas en las que solamente salía agua hirviendo. Yo no sé si eso son condiciones 
para que una persona con privación de libertad, pues, esté así. Brians 2, que está que 
se cae también. El otro día, Centre de Ponent, en Lleida..., o sea... El otro día, con 
el apagón de luz, pues..., encima, además, es que hubo..., usted ha dicho que no era 
un motín, yo no sé qué adjetivo, qué nombre hay que ponerle a esto, qué sustantivo, 
pero lo que hubo fue, evidentemente, un incidente, que además desencadenó otros 
hechos todavía peores. Hablaba el compañero Vidal Aragonés y...

Sinceramente, yo le agradecería que no hiciera tantos anuncios y que centrara un 
poquito más la cuestión. Y, sobre todo, lo que le comentaba antes: un poco de res-
peto, que intente usted disimular.

Gracias.
(Veus de fons.)

El president

Perdó, que no m’havia fixat... Gràcies. Gràcies, diputada. Ara és el torn parla-
mentari del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la se-
nyora Rosa María Ibarra.
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, senyor Calderó..., vostè ens ha parlat força vegades, i veig 
que hi ha donat molta importància, del tema del pla estratègic; per tant, ja veiem que 
haurem d’estar amatents a la implementació i a la posada en funcionament d’aquest 
pla estratègic. De fet, veiem que també el futur de la plantilla i com es desenvolu-
paran, diguéssim, com es resoldran les situacions d’interinatge i de renovació de la 
plantilla va lligat també a aquest pla estratègic. Esperem que... Clar, tampoc no ens 
ha posat l’horitzó temporal d’aquest pla estratègic, quan s’acabarà de negociar, de 
parlar, d’implementar. De fet, però, ens preocupa, perquè veiem que des del juny 
vostès no han tingut cap reunió amb els representants dels treballadors, i, per tant, 
han passat força mesos. I, com li deia en la primera intervenció, els tempos de l’Ad-
ministració de vegades poden ser desesperants, i quan a això, doncs, hi van les con-
dicions laborals de moltes persones, encara més.

Quant a la dimensió de la plantilla, que vostè deia que el tancament de la Model 
havia solucionat el tema de personal, de fet creiem que no va solucionar aquest tema, 
perquè Mas d’Enric es va obrir al cent per cent sense haver d’incorporar treballadors 
i treballadores de fora. Per tant, diguem-ne, els va sortir cost zero, aquesta obertura 
de Mas d’Enric.

I, miri, quan vostè deia que s’havien de posar en valor la feina dels professio-
nals de l’àmbit penitenciari i la tasca que estan fent, jo li deia que creia que això 
no es feia, no? I, clar, crec que hi ha vegades que algunes expressions que tenim no 
són gaire encertades. I vostè parla de «cantarella de la falta de personal». Crec que 
aquestes expressions no ajuden a posar en valor la feina dels professionals de l’àmbit 
penitenciari i dels seus representants sindicals, que al cap i a la fi, doncs, fan la seva 
tasca perquè les condicions de treball siguin dignes. Això per un costat.

Parlava també d’una cosa que m’ha semblat curiosa, no?; ens deia: «És que 
aquest pla estratègic ja hagués pogut estar implementat si no hagués sigut pel 155.» 
Clar, unes valoracions polítiques d’un director general que entenem que no corres-
pondrien massa, però bé, ja que les ha fet, li diré que, en tot cas, aquests partits que 
van donar recolzament al 155..., potser també devia referir-se als partits indepen-
dentistes, perquè, clar, el 155 hagués pogut acabar a finals de gener, i fins que no hi 
va haver el Govern, que va ser a finals de juny, no es va poder eliminar, eh? Per tant, 
tinguem clar de qui han estat les responsabilitats.

I ara voldria referir-me a la intervenció de la senyora Casamitjana i el senyor 
Campdepadrós. Vostès m’han escoltat quan jo he parlat? (Algú diu «Sí.») Doncs me 
sembla que no, no m’han entès –no m’han entès–, perquè jo, quan he parlat he dit 
que no volia dubtar de que es complia el Reglament –jo crec que el senyor Calde-
ró m’ha entès, eh?–, que no volia dubtar que es complís el Reglament, que estava 
convençuda que no hi havia privilegis, que estava convençuda que això no passava. 
Perquè, si això passés, seria molt perjudicial per al sistema penitenciari català. És 
això el que he dit, eh? Per tant, no ho he posat en dubte. Al revés, he pensat que això 
no es produïa, eh?

I respecte a la ciutadania que se solidaritza, escolti’m, evidentment, tothom té el 
dret a solidaritzar-se, i ho entenem perfectament; només faltaria, clar que sí. Què és 
el que els diem nosaltres? Que hi ha d’haver un perímetre, tot tombant dels centres 
penitenciaris, en què això no es produeixi, per salvaguardar els drets dels altres in-
terns i dels treballadors i treballadores. I en algun cas a nosaltres ens han fet arribar, 
els treballadors i treballadores, queixes respecte a això, perquè no es produeix. És 
això el que li deia. No qüestionava en cap moment que hi hagués ciutadans i ciuta-
danes que se sentissin solidaris amb la situació d’aquestes persones que estan a la 
presó.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, el senyor Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Senyor director, miri, el literal ha estat «cantarella de les 
plantilles». No em sembla que sigui el més adequat. Vostè pot tenir una visió sobre 
que les plantilles ja són suficients, però de veritat que no és el més adequat, perquè 
alguns o algunes tenim un model en el que pensem que més plantilles significa més 
seguretat, significa millors condicions laborals i significa millor model. I, per tant, 
li demanaríem que no utilitzés aquests termes.

Quan aquest grup també li planteja la qüestió de venir aquí al Parlament a parlar 
d’una manera clara dels morts, dels assassinats i dels suïcidis, és que pensem que 
és un fracàs. Li hem dit, en la petició, que no és un fracàs únicament de vostè, sinó 
segurament del conjunt del sistema penitenciari i del conjunt de la societat. I quan 
vostè diu que entre el jovent hi ha un alt índex de suïcidi, doncs, miri, en llibertat, 
les responsabilitats de la societat són unes, però quan es passen a una presó pensem 
que les responsabilitats són unes altres. I no li diem que siguin seves, però sí que 
diem que el sistema ha de donar respostes. I el que no pot ser és que tinguem un 
veí de vint-i-nou anys, el Lewis Alfaro Orraca, de l’Hospitalet, que es suïcida, que 
l’endemà es crida la seva família i el que se li va dir, literalment, és: «Són coses que 
passen.» No es pot planificar així una resposta, que la primera resposta que tingui 
una família sigui aquesta, quan acaba de veure com el seu fill perd la vida. Potser 
no vol venir aquí al Parlament a explicar sobre els suïcidis i morts, ho entenem per-
fectament, és un tema molt sensible, però sí que li demanem que amb les famílies es 
tingui un altre tacte i que no siguin amb aquestes formes.

Sobre el DERT, nosaltres pensem que de vegades sí que és un càstig; ho diem 
així de clar. Algunes vegades segurament formarà part d’un tractament, però algu-
nes vegades forma part d’un càstig.

I després..., no és competència de vostè, però ha sortit en la discussió d’avui: 
tema de concentracions i tema de visites. No deixin –i ho traslladem als grups de 
govern– que per pressions d’algun grup es limitin drets fonamentals: dret de reunió 
i dret d’informació. I vull pensar, evidentment, que si hi ha un responsable de la te-
levisió pública catalana que es desplaça, doncs, evidentment, està exercint un dret 
fonamental, el dret d’informació. Únicament faltaria que la màxima institució de la 
televisió pública catalana no es pogués desplaçar.

I després, mirin, quan fan comentaris sobre les visites, vostès no saben, em sem-
bla, perquè no han anat a visitar-los, el que significa, quan es tanquen les portes, sor-
tim d’allà, i com ens quedem físicament, com ens quedem intel·lectualment. No s’ho 
imaginen –no s’ho imaginen. I, per cert, si volen denunciar, els posaré dos exemples, 
les visites que aquest diputat ha fet a presons: Dolors Bassa i Carme Forcadell, tres 
hores. Abans d’entrar, parlant tranquil·lament el funcionari: «¿Cómo es eso de la in-
dependencia?, ¿cómo lo tenéis?, tranquil·lament, i tres hores dins. Denunciïn això. 
Segona visita: Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, parlant amb els funcionaris, tranquil·la-
ment, abans, però tranquil·lament, eh?: «¿Y cómo lo lleváis, eso, en Cataluña?» Tres 
hores, també, de visita. Això sí, quan denunciïn, denunciïn amb un titular del Partit 
Popular, perquè li estic parlant de visites a les presons espanyoles; aquest diputat en-
cara no ha pogut anar a visitar les presons catalanes. Per tant, parlin amb una certa 
propietat, i també expliquin el que ha passat en d’altres moments.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el senyor Xavier García Albiol.
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Xavier García Albiol

Gràcies, president. Un aclariment: què són cinc minuts o dos minuts i mig? (Pau-
sa.) D’acord. Doncs començo ara.

Anem a veure...

El president

Dos minuts i mig amb una mica de flexibilitat.

Xavier García Albiol

Gràcies. Mirin, jo amb sinceritat els he de dir que això és el món al revés –això 
és el món al revés. Aquí no s’està qüestionant si els polítics que estan a presó tenen 
uns mòduls més grans o no, si les cel·les són més grans o no, si se’ls canvien els ma-
talassos a ells i a altres no; això no ho qüestiono. Jo el que sí que els dic i els afirmo 
és que en concepte d’autoritat –i autoritat és un diputat, és el president de la Gene-
ralitat, un membre del Govern– estan accedint als centres penitenciaris a visitar els 
polítics que estan en presó persones que no ho són. És el que jo estic dient, no estic 
dient una altra cosa.

I jo vull que se m’expliqui... I poso dos exemples concrets. En base a què el se-
nyor Otegui, condemnat per terrorisme, és una autoritat per poder accedir sense cap 
tipus de control al centre penitenciari? I en base a què el senyor Sanchis, president 
de TV3, és una autoritat? És una autoritat el diputat de la CUP, és una autoritat el 
president de la Generalitat, però un periodista o un escriptor independentista o no 
independentista no és una autoritat. I aquestes persones, i aquestes persones de les 
quals tenim proves gràfiques, eh?, estan accedint als centres penitenciaris.

Jo no faig com la portaveu, perquè ella no té la documentació, com a portaveu 
del Partit Socialista, que qüestiona. Jo és que ho afirmo, jo estic fent una afirma-
ció molt greu. I si és mentida el que jo estic dient aquí en seu parlamentària el que 
han de fer des del Govern és denunciar-me. Però jo afirmo que, en base al paraigua 
d’autoritat, estan accedint persones als centres penitenciaris que no ho són, i jo vull 
que se m’expliqui. I a més vull que se m’expliqui de manera detallada i de manera 
concreta, eh?, i se’m relacioni el nombre total de les persones que han accedit com 
a autoritats, el nom i cognom de les persones que hi han accedit com a autoritats a 
visitar els polítics que estan a la presó.

I una última qüestió. Anem a veure, a mi em sembla molt greu... Jo haig de dir 
que quan jo vaig demanar, fa un any, l’accés a visitar la Model vaig tindre totes les 
facilitats del món, i és cert, i ho agraeixo públicament. Però, home, vull dir, a mi 
em..., «em sorprèn», no, però sí que em permetrà que li digui que m’indigna que el 
director, el màxim responsable dels centres penitenciaris de Catalunya parli amb 
terminologia..., dient que a Catalunya hi han presos polítics. Perquè si a Catalunya 
hi han presos polítics el que ha de fer vostè, com a màxima representació, com a mà-
xim responsable dels centres penitenciaris, és fer-los sortir al carrer. Per què no ho 
fa, si hi han presos polítics, perquè estan prohibits en aquest país? En aquest país no 
poden haver-hi presos polítics! Si vostè en seu parlamentària –no en un míting, eh?, 
i no al carrer, en seu parlamentària– està dient que hi han presos polítics, el que ha 
de fer com a director de les presons és obrir les portes i que els presos polítics sur-
tin. Vaja, serà un heroi democràtic! Per tant, li demano una miqueta de rigorositat, 
li demano respostes concretes a les meves preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula 
la senyora Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

No, només tres puntualitzacions. La primera és que el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans s’informi millor del que va passar ahir a la Comissió d’Interior. Estem molt 
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preocupats per l’actuació del president de la Mesa i vam abandonar la comissió per 
responsabilitat. A partir d’aquí, si ens hem equivocat o no, la Mesa del Parlament ho 
dirà i, per tant, mirarem... Però, de moment, si us plau, informi’s millor.

¿Ponemos en tela de juicio? Claro que sí, solo faltaría. ¿Muchas actuaciones? 
Solo faltaría. ¿Porque tampoco podemos poner en tela de juicio...? Sí, ponemos en 
tela de juicio las mismas actuaciones que en muchos países de Europa también las 
ponen. En Alemania no aceptan el delito ni de rebelión ni de sedición, y, por lo tan-
to..., de nuestros presos políticos.

Perdoni, diputada Ibarra, no... Sí que l’havia entès; el que passa, que m’ha fet mal 
allò de «no voldria dubtar», m’hauria agradat molt més «no dubto», però per des-
comptat que vostè..., amb els aclariments ha quedat clar.

Jo només li demano –i m’agradaria que m’acompanyés– que els anés a veure, 
amb temes d’humanitat i amb temes de companyonia parlamentària. No passa re, al-
guns dels seus hi han anat, i, com a mínim, es posa vostè en la seva pell, hi estigui o 
no d’acord, però com a mínim humanament entén perfectament quina és la situació 
personal que estan patint, hi insisteixo, amb una presó preventiva, eh? Només això. 
Després ja ho veurem, però com a mínim en aquest cas m’agradaria que vostès, si 
més no, els anessin a veure.

Bé, des del grup parlamentari també li vull dir, director general..., i, com sap, 
hem rebut també sindicats de treballadors penitenciaris que ens han vingut a ex-
plicar moltes de les seves preocupacions. El que fem nosaltres, per descomptat, és 
primer escoltar-los, escoltar-los i després traslladar a la direcció general el que ells 
ens diuen, per rebre més informació i, si cal, amb tots els grups parlamentaris, fer 
la proposta de resolució que creguem convenient. Per tant, també des del grup par-
lamentari insistim a parlar amb tothom, i també explicar al Govern i a aquesta co-
missió quins són els problemes que poden tenir la plantilla.

I res més. Agraeixo moltíssim la seva vinguda i explicacions, i sobretot amb 
aquest tema de salut mental, que seguirem conjuntament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, no tinc més remei que re-
ferir-me al que ha expressat abans, doncs, la diputada senyora Roldán atribuint-me 
a mi –o això he entès– que jo alguna vegada m’havia pogut expressar amb relació a 
membres del seu grup parlamentari..., si no em falla la memòria, ha parlat de «bes-
tias y carroñeros». Li voldria oferir la possibilitat, cedint-li una part del meu temps, 
de que retirés aquesta imputació amb relació a la meva persona, perquè mai, mai de 
la vida no m’he referit d’aquesta manera a membres del seu grup parlamentari. Som 
al Parlament de Catalunya, representants de la sobirania de Catalunya, represen-
tants del poble de Catalunya. Vostès, com a diputats del Grup de Ciudadanos, em 
mereixen en aquest sentit tot el màxim respecte, exactament idèntic que els meus 
companys de grup, com em mereixen tot el màxim respecte la ciutadania que els ha 
votat, que també són poble de Catalunya. Per tant, si vostè repassa qualsevol de les 
meves actuacions orals o escrites, veurà que mai no he faltat al respecte insultant de 
la forma que m’ha atribuït.

Per tant, li agrairia que retirés aquestes paraules amb relació a la meva persona, 
si ara vol aprofitar l’oportunitat de fer-ho.

(Veus de fons.)

El president

Segueixi, diputat, si us plau...
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí, sí.

El president

Després ho aclarim, si cal.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Amb relació a la Comissió d’Interior... A vostès els ha delit sempre el cumplimi-
ento de la ley. Ahir el president de la Comissió d’Interior, lamentablement, doncs, va 
incomplir la normativa emesa per la Mesa d’aquest Parlament amb relació al còm-
put del vot ponderat, que, en definitiva, no havia estat més que ratificar el criteri que 
s’havia seguit històricament sempre. Per tant, vostès són del cumplimiento de la ley 
en funció de si els interessa i, en realitat, en funció de si la poden imposar.

I amb relació a quelcom que ha manifestat el company diputat de la CUP, el se-
nyor Vidal Aragonés, no es preocupi, que nosaltres sempre vetllarem perquè no es 
limiti cap dret ni de diputats ni de ciutadania. Per tant, en aquest sentit sempre es-
tarem de costat.

I voldria demanar-li, si podia ser, alguna explicació addicional al director gene-
ral amb relació a un tema que entenc que no hem tocat prou, que és amb relació al 
tema de programes o tractament específic de situacions de les persones transgèneres 
o LGTBI, tant en la seva situació d’interns com en la seva situació, doncs, de tran-
sició posteriorment cap a la societat, perquè entenc que és una situació que cada ve-
gada s’hi ha de prestar més atenció. Entenc que la població penitenciària en aquesta 
situació, que en desconec..., i si hi hagués informació al respecte, doncs, estaria bé 
tenir-la, però en tot cas entenc que hi ha d’haver programes específics, i tindríem 
interès en saber si existeixen o si està previst de tenir-los.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Li passo la paraula al director general, que abans s’ha oblidat 
d’una petita cosa, perquè la pugui afegir i perquè es pugui acomiadar de la comis-
sió. Gràcies.

El director general de Serveis Penitenciaris

No, només comentar també que, quan hem parlat del percentatge de dones, he 
dit que en l’àrea de rehabilitació hi ha un 65 per cent; en l’àrea d’interior, un 34 per 
cent, i sis dels tretze centres penitenciaris estan dirigits per dones. El 2016 només 
eren dues.

I només una apreciació a la senyora Roldán i al senyor García Albiol: jo em con-
sidero una persona de conviccions democràtiques molt fortes, i no puc tolerar que 
ningú qüestioni la meva llibertat d’expressió. I no vull dir res més.

I, dit això, doncs, agraeixo moltíssim també totes les intervencions. Estem a la 
seva disposició per a tots els aclariments que calgui i per rebre’ls quan sigui, i per 
explicar amb detall qualsevol aspecte de la nostra intervenció. 

I també li diria a la senyora Roldán que ens ajudin a aprovar els pressupostos i 
podrem concretar també totes les inversions en els centres penitenciaris.

El president

Bé, agraïm la... (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.) Senyora Roldán, li 
dono la paraula, si vol contestar. Molt breument.

Lorena Roldán Suárez

No, molt breu, perquè m’ha instat el senyor Campdepadrós a que jo retiri un co-
mentari. Crec que deu ser l’únic de la sala que no sap que el senyor Torra, el presi-
dent de la Generalitat, va dir que érem bèsties amb forma humana, carroñeras, ví-
boras, hienas, con una tara en el ADN... Hablaba yo de esta persona. Si usted se ha 
dado por aludido, a lo mejor tiene un problema, señor Campdepadrós.
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El president

Gràcies, diputada. Crec que ha quedat aclarida la intenció de les paraules a la 
diputada.

Dir-li al director general que diversos grups parlamentaris m’han fet arribar la 
iniciativa de que puguem organitzar una visita a les presons dels diputats d’aquesta 
comissió. Per tant, li agrairia la màxima col·laboració per poder-ho organitzar ràpi-
dament i que puguem fer un llistat i un calendari obert als diputats de la comissió i 
que, una a una, puguem visitar les presons, potser començant per aquelles que tenen 
més problemes i són més problemàtiques, però, si cal, acabant per la darrera presó 
de Catalunya.

Moltes gràcies. I suspenem la comissió un minut per poder acomiadar els com-
pareixents.

El director general de Serveis Penitenciaris

Gràcies, senyor president.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i tretze minuts i es reprèn a un quart d’una i tres 

minuts.

El president

Bé, seguim amb l’ordre del dia de la sessió.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia

250-00036/12

Bé, seguim amb l’ordre del dia de la sessió. Ara correspondria el punt número 3, 
que és la Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del De-
partament de Justícia, presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula 
aquest grup. Diputat, endavant.

Martín Eusebio Barra López

Gràcies, president. Esta propuesta de resolución se presentó ya en la pasada le-
gislatura, pero decayó en el momento en que terminó la legislatura, y la volvemos a 
presentar de nuevo ante esta comisión. Es una situación que para las personas celía-
cas es absolutamente prioritaria. La dieta con ausencia de gluten es su medicamen-
to; cualquier alteración de una dieta sin gluten supone un detrimento de su salud 
muy importante, además con graves consecuencias a corto y a largo plazo.

Lo que pedimos en esta propuesta de resolución, para mejorar esta situación de 
los celíacos, es que el Departamento de Justicia, cuando haga concursos públicos, 
cuando haga concursos para empresas para cubrir la restauración de los locales pú-
blicos, prisiones, etcétera, que le corresponde gestionar..., pues, se mejoren los plie-
gos de contratación, se mejoren las condiciones técnicas y se incluya algún tipo de 
medida que favorezca a aquellas empresas que tengan protocolos rigurosos de con-
fección de alimentos acreditados.

Nosotros mencionábamos, en la propuesta de resolución, que la Associació de 
Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación; bien, podría ser uno de 
los sistemas posibles. No hay ningún problema en que fuera otra entidad de prestigio 
la que acreditara estas empresas. En ese sentido se nos ha presentado una enmienda, 
que ya anticipo que la aceptamos tal y como está presentada –por tanto, aceptamos 
la enmienda en su totalidad, y sería lo que se sometería, por tanto, a votación en 
esta comisión–, en la que, pues, por ejemplo, también se menciona esto, que no se 
limite la posibilidad de acreditación de esta acreditación a una única entidad; por 
supuesto, claro que sí. De lo que se trata, simplemente, es de que las empresas que 
cumplan rigurosamente con estos protocolos, pues, puedan acceder a estos concur-
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sos, y eso, sin duda, creemos que sería un incentivo interesante para todas las em-
presas de restauración.

No sé, supongo que no será necesario, luego, turno por las enmiendas.
Gracias.

El president

Gràcies, diputat. En aquesta proposta de resolució s’han presentat esmenes del 
Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Dono 
la paraula a aquests grups, perquè puguin defensar les seves esmenes. En primer 
lloc, el Grup Parlamentari Republicà; endavant.

Irene Fornós Curto

Gràcies, president. Bé, de fet, com ja han comentat, mos han acceptat l’esmena 
que hem presentat, i, bé, bàsicament és perquè pensem, no?, que per salvaguardar 
una mica los principis de concurrència i d’igualtat de drets pensàvem que ho ha-
víem de fer així, ja que limitar-mos simplement a l’Agència de Celíacs de Catalunya, 
doncs, en deixava fora altres i vulneràvem estos principis.

Tampoc res més a afegir.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, per 
defensar l’esmena... Endavant, diputat.

Josep Costa i Rosselló

Sí; gràcies, president. En la mateixa línia, creiem que l’esmena que han presentat 
suposa una millora tècnica del que era la proposta, també en la mateixa línia que ha 
dit la portaveu del Grup Republicà, però també en una qüestió que és, diguéssim, 
que la qüestió que es demanava, que és tenir en compte aquesta qüestió de les al·lèr-
gies i de la celiaquia, no es tingués en compte com una qüestió de valoració, sinó 
com una qüestió de solvència tècnica o professional dels licitadors; que això és una 
qüestió important des del punt de vista de que els procediments es puguin fer amb 
tota la transparència i garantint, diguéssim, la lliure concurrència.

Per tant, com que sí que s’accepta l’esmena i és una millora tècnica respecte del 
que s’havia proposat, diguéssim, estem satisfets i votarem a favor de la proposició.

El president

Gràcies, diputat. Ara passem al torn normal perquè els grups es puguin posicio-
nar. En primer lloc, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Endavant, 
diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, nosaltres recolzarem aquesta proposta de resolució. En el 
seu redactat actual ens sembla potser, fins i tot, més acurada. Entenem que el tema 
de la celiaquia i altres intoleràncies alimentàries, doncs, sembla que s’ha incremen-
tat en els últims anys, i, per tant, poder oferir uns menús adequats per a aquestes 
persones que pateixen aquests problemes, creiem que és totalment necessari. I, per 
tant, que els concursos públics de restauració del Departament de Justícia tinguin 
en compte, doncs, l’oferta que puguin fer les empreses que estiguin acreditades per 
poder fer aquest tipus de menús i poder fer aquest tractament, perquè tinguin uns 
treballadors i treballadores que hagin estat formats en aquest tipus de qüestions, ens 
sembla molt convenient.

Per tant, hi votarem a favor.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. Endavant, diputat.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Avançar... Primer de tot, agrair la proposta de resolució; 
l’objectiu i la finalitat són interessants; és d’aprofitament col·lectiu, és sensible amb 
un col·lectiu, a més, que es veu vulnerable en molts supòsits... Però també volem 
ser molt sincers i molt sinceres en la nostra intervenció. Que, per cert, ens dona 
la sensació que estem en paramnèsia o en una situació de déjà-vu, que dirien els 
romàntics, perquè igual aquesta proposta de resolució a la Comissió d’Ensenya-
ment ja la vam tenir aquesta setmana. Per tant, és com un bucle en el qual tornem 
a repetir...

I volem explicar-nos: amb el literal, amb el mateix contingut de la proposta de re-
solució, i fins i tot en la incorporació de l’esmena presentada, no veiem que es pugui 
garantir absolutament el que s’està plantejant en la proposta de resolució. «Incloure 
en els criteris tècnics», que és el literal del contingut de la proposta de la resolució, 
no és igual a, per exemple, el que podria ser una condició necessària o mínima sen-
se la qual no es valoressin les ofertes. Ho tindríem allà, es valoraria, podria ser un 
element positiu, però no garantiria, en tot cas, que, derivat d’aquest redactat, en tin-
guéssim sempre la garantia.

També volem dir que una cosa és com apareix el plec i una altra cosa és què 
acaben fent després les contractes en la seva gestió. I sobre això també volem insis-
tir –i és un dels motius pels quals la CUP no defensa la gestió indirecta per aquests 
serveis– que, si no tenim aquests elements com una clàusula essencial del contracte, 
l’incompliment d’aquest no suposarà mai poder recuperar la contracta. I, per tant, 
en el dia a dia ens trobem amb algunes condicions de les contractes que no es com-
pleixen, perquè, si no apareixen com a condicions essencials, valoren quin és el cost 
i diuen: «Ara em surt a compte, ara no em surt a compte, m’estimo més que em san-
cionin si hi ha penalitats» –que fins i tot veuríem que a la majoria de contractes no 
hi ha penalitats pels incompliments, i més per aquests tipus d’incompliments–, i, per 
tant..., després fins i tot, en la seva execució, no la podem fer efectiva. És per això 
que defensem sempre la gestió directa d’aquests serveis.

Però, encara així, volem tornar a l’origen, que és valorar en positiu tant la pro-
posta que s’està fent, la proposta de resolució, sobretot en l’objectiu, com valorar 
en positiu la voluntat d’acord en l’esmena presentada per un altre grup. I és per 
això que dèiem que podríem votar abstenció com votar-hi a favor, i hi votarem a 
favor.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Endavant, diputat.

Xavier García Albiol

Sí, manifestar el vot favorable.

El president

Gràcies, diputat. Li donem la paraula de nou al diputat de Ciutadans, perquè pu-
gui pronunciar-se sobre l’esmena i dir el que cregui convenient.

Martín Eusebio Barra López

Sí, solamente sobre la enmienda, y también agradecer a todos los grupos el 
apoyo, pero tenía razón el diputado de Junts per Catalunya: estaba este matiz técni-
co que no lo había comentado yo, y simplemente, pues, ponerlo de relieve.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Per tant, s’entén que votem el text, amb la incorporació de l’es-
mena presentada pels grups, el Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya, 
eh? (Pausa.)
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Doncs, procedim a la votació.
Vots a favor de la proposta?
Crec que per unanimitat, queda aprovada.
Doncs moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la 
Justícia (retirada)

250-00082/12

El punt número 4, se m’ha fet arribar per part de la diputada que es retirava. És 
així, diputada? Ens confirma la retirada del punt?

María Francisca Valle Fuentes

Sí, así es, retiramos el punto número 4 del orden del día.
(Veus de fons.)

El president

Queda retirat o posposat?

María Francisca Valle Fuentes

Queda retirado.

El president

Molt bé. Doncs el punt número 4 quedaria retirat.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats
250-00118/12

I passem al punt número 5. El punt número 5 és: Proposta de resolució sobre la 
instal·lació de desfibril·ladors als jutjats, del Grup Parlamentari de Ciutadans. I pre-
senta la resolució la diputada de Ciutadans... Endavant, doncs.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Hoy volvemos a presentar esta pro-
puesta de resolución que ya presentamos en la anterior legislatura, en la Comisión 
de Sanidad y que en su momento fue transaccionada y también aprobada por una-
nimidad. Esta es una propuesta necesaria. En todos los edificios públicos debería 
haber desfibriladores, porque es la primera causa de mortalidad en Cataluña, las en-
fermedades cardiovasculares, y además porque es fundamental actuar con un des-
fibrilador en los primeros cinco minutos. ¿Y por qué en los juzgados también? Pues 
porque en los juzgados se concentran una multitud de personas; la atmósfera que se 
vive en los juzgados es de tensión y nervios; el Consejo General del Poder Judicial 
exigió hace años que se instalasen medidas de prevención de riesgos laborales; esta 
medida además puede salvar vidas, y es una medida de fomento del entorno saluda-
ble para los trabajadores.

Como decimos, esta propuesta se aprobó por unanimidad. Hubo una transac-
ción en cuanto a uno de los puntos, porque prácticamente es igual que la que hoy 
se presenta aquí, que era el plazo de estudio de los juzgados donde se implantaría: 
nosotros solicitábamos tres meses y se transaccionó en seis meses. Esto dio lugar 
a la Resolución 753 de 2011, y es obvio que tenemos que ser consecuentes: si en la 
anterior legislatura todos considerábamos que era una medida, una propuesta que 
mejoraba la calidad de vida de los ciudadanos, entendemos que hoy reamente no hay 
razón para decidir lo contrario. La propuesta, en su momento, no se llegó a implan-
tar, y de ahí que se vuelve a presentar.
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Y, por tanto, en resumen, estas son las razones por las que volvemos a presentar 
esta propuesta y por las que solicitamos el apoyo de la misma a todos los grupos 
parlamentarios.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Aquesta proposta de resolució té esmenes presentades 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà. 
Doncs dono la paraula a aquests grups perquè les puguin defensar. En primer lloc, 
al Grup Parlamentari Republicà. Si us plau, diputada, endavant...

Magda Casamitjana i Aguilà

Bé, moltes gràcies, president. Hem parlat ara amb la ponent per fer-li avinent 
que nosaltres també estem absolutament d’acord, però no amb aquest redactat. El 
problema, ja l’hi he insistit, és que s’han de fer convenis amb les diputacions, amb 
els ajuntaments, amb federacions de municipis de Catalunya i, sobretot, també amb 
l’Associació de Municipis de Catalunya. Per tant, la feina està feta, la feina està in-
tentant acabar-se, però no podem posar un termini de tres mesos, perquè això el que 
faria seria no complir-ho, perquè no tenim la possibilitat de garantir aquests tres o 
sis mesos que ens demanen.

Tot i així –i ara l’hi faré arribar a la diputada ponent– el Departament de Justícia 
ha dotat molts edificis judicials de desfibril·ladors, independentment de la població 
dels municipis. I, a més a més, el nou contracte de seguretat dels edificis inclou ja el 
mitjà material addicional d’aquest tipus de seguretat. 

Per tant, sí que estem d’acord amb la proposta, sí que volem que n’hi hagi a tot 
arreu, sí que volem garantir no només la seguretat de que n’hi hagi per si cal, doncs, 
utilitzar-los..., però amb aquest redactat. I, per tant, doncs, no ens toca més remei 
de..., si no accepten el redactat i l’esmena que possibilitaria que això es tirés enda-
vant, nosaltres votarem que no.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, enda-
vant, diputat.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, vull dir, estem d’acord amb el 
fons de la proposta. És a dir, la instal·lació dels desfibril·ladors és quelcom que no es 
discuteix, i fins i tot el Departament de Justícia n’ha instal·lat en moltíssims jutjats, 
sobretot els principals, i fins i tot en el cas dels de Girona, que si bé no n’hi ha a 
l’edifici dels jutjats, n’hi ha un de municipal, allí, totalment limítrof. 

En aquest sentit, sí que voldríem remarcar que, evidentment, no es pot assumir 
una calendarització impossible, que és el motiu únic de la discrepància –no el fons 
de la petició, que compartim. I que també cal tenir clar que aquí s’estan assumint 
obligacions que no corresponen precisament a la Generalitat però que..., i, per tant, 
lògicament, s’han de fer en col·laboració amb altres administracions. És per aquest 
motiu que l’esmena feia referència als convenis de col·laboració amb ajuntaments i 
diputacions, perquè l’article 3.6 del Decret 30/2015 especifica que queden exclosos 
del control administratiu de la Generalitat, amb relació, precisament, a l’àmbit d’a-
quest tipus d’instal·lacions, els òrgans judicials.

Per tant, estant d’acord amb el fons, reiterant que el Govern està duent endavant 
un pla per dotar de desfibril·ladors, no només els que especifica la proposta, sinó la 
totalitat d’edificis judicials, però, evidentment, no podent assumir una calendarit-
zació que no respon a la realitat, doncs ens veurem obligats a votar en contra de la 
proposta.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Ara obrim el torn de la resta de grups parlamentaris. En pri-
mer lloc del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Endavant, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, com ja s’ha dit, aquesta és una proposta de resolució que 
ja s’havia plantejat la legislatura passada i que va decaure; que s’havia debatut i 
consensuat i, finalment, aprovat, jo diria que per unanimitat en aquell moment. No-
saltres, evidentment, hi vam votar a favor, perquè entenem que és una bona mesura 
de protecció, de seguretat per a les persones que, en definitiva, en algun moment o 
altre, ja siguin usuaris, ja siguin professionals de la justícia, transiten pels jutjats. 

Hauríem volgut que s’hagués aprovat aquesta proposta de resolució –no sé si 
finalment els vots aniran en aquest sentit–, perquè entenem que és interessant que 
això es produeixi i, a més a més, perquè entenem que és important que es posin uns 
terminis perquè les coses es facin, perquè, si no, queda tan obert que moltes vega-
des, doncs, passa el que va passar a la legislatura passada, que finalment decau i no 
es compleix aquesta proposta de resolució.

Per tant, nosaltres hi donarem recolzament. 

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent. Endavant, diputat.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Pensem que és una bona iniciativa; de fet, crec que la majo-
ria o la totalitat de grups ja vam valorar anteriorment que era una bona iniciativa. 
Tenim una situació de risc permanent als jutjats, no únicament de justiciables, de 
lletrats i lletrades, de magistrats i magistrades, jutges i lletrats de l’Administració 
de justícia, que potser no en som del tot prou conscients. Però en el dia a dia d’un 
gran edifici judicial –no penso tant en un concentrat petit jutjat, però sí grans edifi-
cis judicials–, doncs veiem com treuen companys en ambulàncies, com la gent plora, 
com la gent crida, com la seva salut moltes vegades es veu alterada pel que explica 
la proposta de resolució... I, per tant, pensàvem que era un exercici necessari que 
dotessin de desfibril·ladors tots els edificis judicials.

Únicament una dada; no va passar al nostre país, però té la mateixa importància 
que no passés al nostre país: l’any passat, a Madrid, a l’Estat espanyol, un magistrat, 
doncs, es va trobar iniciant –un magistrat del social– la seva jornada laboral, un di-
lluns, i no va sortir del jutjat, perquè va tenir un atac de cor. Segurament això es pot 
repetir en d’altres edificis judicials i en altres circumstàncies. I, per tant, com més 
aviat millor, perquè pensem que és una mesura del tot necessària.

Respecte a terminis i cost, nosaltres pensem que, si ja ho havíem aprovat abans, 
doncs, que fixem un termini ara, en una transacció, podia haver estat una possibili-
tat, però que el fixem molt curt; no és qüestió de que ho aprovem ara i es doni demà, 
però com més aviat millor. Llavors, si no hi ha termini, doncs, s’hauria d’aprovar.

I quant al cost, doncs, ens pot semblar que són molt, molt, molt alts els costos, i 
després, quan veiem el que segurament mancarà als edificis judicials de Catalunya, 
veuríem que no és tan alt pel que pot significar des d’un punt de vista de resposta 
davant de la vida humana.

I, per últim, a nosaltres ens ha generat el dubte, i ho volem plantejar així. Hi ha 
vegades que tenim dubtes, no passa res per tenir dubtes. I dubtes, fins i tot, de com-
petència, de si això era una competència estatal o era una competència de la Ge-
neralitat de Catalunya. I no ho tenim clar, eh? Hi ha qui podrà defensar que és una 
competència estatal perquè és poder judicial; hi ha qui podrà defensar que l’Admi-
nistració de justícia és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, i el que pen-
sem és que quan es donen aquestes discussions, doncs, nosaltres el que volem sem-
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pre és avançar. I avançar passa perquè sigui la Generalitat de Catalunya també qui 
se’n faci càrrec.

És per tot això que hi votarem a favor.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. En-
davant, diputat.

Xavier García Albiol

A favor.

El president

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té de nou la paraula la diputada de Ciuta-
dans.

María Francisca Valle Fuentes

Bueno, tengo que decirles al Grupo Republicano y a Junts per Cat que no po-
demos aceptar, evidentemente, la enmienda que ponen, porque es muy ambigua, es 
inconcreta.

En la anterior legislatura Junts pel Sí, que estaba formado también por ustedes, 
nos dijeron lo mismo, hicieron la misma alegación: dijeron que querían evaluar la 
posibilidad de implementar esta medida en todos los juzgados; utilizaron las mis-
mas palabras que están utilizando hoy aquí en su enmienda. Pero, sin embargo, fí-
jense la diferencia: allí sí que tuvieron un poco de margen, una flexibilidad, en be-
neficio de los ciudadanos.

Hoy la enmienda nos está diciendo lo mismo. Y lo cierto..., yo me pregunto: 
¿qué llevan evaluando la posibilidad de implantar los desfibriladores, cuánto tiem-
po? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Un año y medio, llevan ya evaluándolo? ¿Necesitan 
otro año y medio más? Esto es lógico que no lo podamos aceptar.

Es más, me parece cínico que nos vengan a decir que están de acuerdo con el 
contenido. Si están de acuerdo con el contenido, como les he ido a ofrecer, transac-
cionen, en lugar de tres meses, seis meses. Pero no. 

Realmente, los ciudadanos de Cataluña necesitamos soluciones, no sus palabras, 
simplemente. Necesitamos que voten favorablemente propuestas como la que esta-
mos haciendo aquí, y ustedes no votan..., si no la votan favorablemente es simple-
mente por una razón: porque son ustedes unos inconsecuentes y unos irresponsa-
bles, porque ustedes no quieren realmente gobernar, porque parece ser que les da 
miedo tener esa responsabilidad, les va grande. Y pierden el tiempo, realmente, en 
quimeras imposibles y dejan de lado los beneficios de los ciudadanos de Cataluña, 
ni siquiera, fíjense, a los que ustedes están representando.

Porque, fíjense, en este tipo de situaciones de riesgo en las que se pueden encon-
trar todo tipo de catalanes, tanto los independentistas como aquellos que no lo son, 
ustedes están ahora negándoles la posibilidad de que realmente, pues, puedan tener 
una salida a estas situaciones de riesgo.

El president

Moltes gràcies, diputada. (Magda Casamitjana i Aguilà demana per parlar.) No 
hi han més paraules; ja s’ha pronunciat, diputada. Per què em demana la paraula?

Magda Casamitjana i Aguilà

No sé com es diu, però per... (L’oradora riu.)

El president

Per al·lusions?

Magda Casamitjana i Aguilà

No.
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El president

Ah!

Magda Casamitjana i Aguilà

Per l’altre, per concrecions? Per..., com es diu? (Pausa.) Bé, doncs per al·lusions.

El president

Trenta segons, si us plau, trenta segons.

Magda Casamitjana i Aguilà

Trenta. Miri, li he dit a la diputada ponent que li podia donar la llista dels cent 
desfibril·ladors que s’han posat. I només li he demanat que no podem posar un ter-
mini perquè tots aquests desfibril·ladors s’han fet consensuats amb les diputacions. 
I a Girona així ha passat. Sense consensuar-ho amb les diputacions, que és qui en 
aquest moment, a través del Dipsalut, ho porta, és impossible continuar-ho fent.

Ho sento molt, a vostè, si és que fan demagògia..., ja em sap greu, eh? Però, bé, 
si més no, que sàpiguen que els cent estan aquí i que continuarem treballant perquè 
hi hagi desfibril·ladors a tots els jutjats.

El president

Gràcies, diputada. (María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.) Diputa-
da, té la paraula per contestar, si us plau-

María Francisca Valle Fuentes

Simplemente, señora Casamitjana, ¿qué pasa, que ahora necesita usted consultar 
con las diputaciones, con los ayuntamientos, con las federaciones de municipios...? 
(Veus de fons.) Un momento, por favor. ¿Ahora necesita usted todas estas consultas y 
un tiempo sine die para consultar, y sin embargo, en la legislatura pasada, me aceptó 
seis meses? ¿Por qué? –¿por qué?

El president

Gràcies, diputats.
Crec que podem passar a la votació. L’esmena no s’ha acceptat, eh?, ja ha quedat 

clar. Per tant votem la proposta tal com s’ha presentat en el seu origen.
Vots a favor de la proposta?
Onze vots. (Veus de fons.) Sí, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Par-

lamentari Socialistes, el Subgrup Parlamentari de la CUP, el Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Vots en contra de la proposta?
Abstencions?
Són 10 abstencions. La proposta queda aprovada per 11 vots a favor i 10 absten-

cions.

Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de valoració 
forense integral 

250-00142/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia. És el punt número 6: Proposta de re-
solució sobre la implantació de les unitats de valoració forense integral. La presenta 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula per defensar-la. 
Endavant, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Aquesta setmana han estat assassinades cinc dones, dos d’elles 
nenes. Aquests assassinats, junt amb els altres que han passat durant tots aquests 
anys, no són sinó la punta de l’iceberg d’una situació de violència terrible, que en 
molts casos acaba en mort. Els maltractaments psicològics, els casos d’assetjament... 
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Hem d’actuar decididament davant d’aquesta situació, amb totes les mesures pos-
sibles: de prevenció, formatives, de conscienciació, assistencials, policials, i també 
judicials.

En aquest àmbit, en l’àmbit judicial, a banda de la formació necessària del per-
sonal de l’Administració de justícia, de jutges, fiscals i lletrats de l’Administració, es 
fa necessari comptar amb les unitats de valoració forense integral. Aquestes unitats 
estan formades per un metge forense, un psicòleg i un treballador social, que ela-
boren informes conjunts en els procediments penals i civils de violència de gènere. 
Aquests informes permeten un diagnòstic de la violència de gènere. més enllà de 
la simple recerca de la simptomatologia d’una agressió concreta. Són especialment 
útils en supòsits de violència habitual, de maltractament psicològic o d’assetjament.

En l’actualitat no existeixen aquestes unitats ni a Tarragona, ni a Lleida, ni a Gi-
rona, i a Barcelona només estan en els partits judicials de Barcelona, l’Hospitalet i 
Gavà. Des de la fiscalia es reclama la seva creació i la necessitat de reforçar-ne les 
existents, ja que pateixen una important sobrecàrrega, cosa que fa que es retardi la 
tramitació dels procediments.

És per tot l’exposat que el nostre grup presenta aquesta proposta de resolució, 
amb dos acords clars, no?: implantar les unitats de valoració forense integral a Tar-
ragona, a Terres de l’Ebre, a Lleida i Girona, així com les divisions territorials del 
partit de Barcelona on no estan implantades, i reforçar les unitats de valoració fo-
rense integral que ja estan implantades, a fi de que, doncs, no es produeixi aquesta 
sobrecàrrega.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En aquesta proposta de resolució s’han presentat dues esme-
nes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Repu-
blicà. Li dono la paraula al portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
perquè les pugui defensar. Endavant, diputat.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, senyor president. Per manifestar que retirem –retirem– l’esmena que 
havíem presentat. I precisament, doncs, per tant, ja no té objecte l’esmena, estaríem 
d’acord amb la proposta tal com s’ha presentat.

El president

Una o dues esmenes? Són dues: esmena 1 i esmena 2.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Les dues esmenes, retirem, senyor president.

El president

Gràcies. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Per tant, retirem les dues esmenes, estem d’acord amb la proposta tal com s’ha 
presentat.

El president

El Grup Parlamentari Republicà vol prendre la paraula? Senyora Casamitjana?

Magda Casamitjana i Aguilà

No.

El president

Gràcies. Perquè la resta de grups es pugui posicionar, donem la paraula, en pri-
mer lloc, al Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant, diputat.
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Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Abans de tot, voldria recordar que les dades facili-
tades pel Departament d’Interior fins al segon trimestre de l’any 2018 a Catalunya 
són desoladores: parlem de 6.362 denúncies, 6.261 víctimes ateses, i amb 5 víctimes 
mortals, de les quals no constava cap denúncia feta prèviament. 

Tal com es resum a la part expositiva, crec oportú recordar que aquestes unitats 
són equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials i metges fo-
renses, per tal de donar una resposta coordinada, específica i especialitzada entre els 
diferents professionals que valoren el diagnòstic concret.

Val a dir també que els equips de valoració forense integral es van establir a 
través de la disposició addicional segona de la Llei orgànica 1/2004, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere, i amb la finalitat de dissenyar 
els protocols d’actuació global i integral en casos de violència de gènere. És a dir 
que ja fa catorze anys que es va aprovar la seva creació, i encara està per desenvolu-
par la seva implantació territorial. I, a més, aquesta implantació territorial li pertoca 
explícitament, des de fa catorze anys, a la Generalitat de Catalunya.

La finalitat i l’esperit de la llei és que aquestes unitats estiguin específicament 
especialitzades en violència de gènere, i han d’ajudar els jutges a prendre les mesu-
res més adequades quant a les ordres de protecció. I sense els mitjans necessaris no 
es podrà fer efectiva la finalitat per a la qual han estat creades, que no és altra que 
ajudar a valorar la situació de les víctimes i donar una resposta adequada, efectiva 
i acurada.

Amb relació a les denúncies sobre violència masclista en l’àmbit de la parella, un 
cop es denuncia, es valora pel metge forense adscrit al jutjat, que valora inicialment 
aquestes lesions i ho comunica al jutjat, que valora si és convenient la intervenció 
de la UVFI i de la resta de membres, on es valoren també les persones agredides i 
els agressors.

A Catalunya, aquestes unitats de valoració pericial són molt escasses, i no po-
dem parlar d’una implantació territorial efectiva després de catorze anys, i molt 
menys a Barcelona, que en tenim tres unitats, a Barcelona, l’Hospitalet i Gavà, que 
donen cobertura directa a les seves respectives poblacions i plantes judicials, amb 
set jutjats especialitzats en violència contra les dones. Però a la resta del territori, 
amb dotze jutjats especialitzats en Vido, com Badalona, Granollers, Manresa, Mata-
ró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Girona, Reus, Tarragona, el Vendrell 
o Lleida, no es dona de manera directa.

Òbviament, ens sembla inacceptable que després de catorze anys, des de la seva 
aprovació, no tinguem els mitjans adequats per lluitar contra la violència contra les 
dones en l’àmbit de la parella, a nivell judicial i a tot el territori. I al Grup Socialis-
tes i proponent també recordar-li que entre els anys 2004 i 2010 ho podrien haver 
desenvolupat. I als que actualment governen i que porten al Govern vuit anys sense 
fer una altra cosa que parlar del monotema, creiem que les fotos no serveixen abso-
lutament de res, que sense voluntat política i sense partides pressupostàries i sense 
mitjans adequats no serveix absolutament de res. Això és una clara mostra del que 
ha preocupat als governs separatistes.

I amb relació a l’esmena que finalment jo crec que han tingut la decència de re-
tirar, perquè em parlaven de «tenint en compte les limitacions pressupostàries», jo 
em preguntava quines, quines limitacions pressupostàries? Els 20,3 milions extres 
de TV3? O potser la de duplicar competències? O potser la d’obrir ambaixadetes o 
regalar publicitat institucional a mitjans afins al processisme? La realitat és la que 
és: només calés per als qui combreguen amb els seus postulats i amb molt de postu-
reo, però van deixar de governar fa molts anys per a tots els catalans que viuen la 
vida real.

Votarem a favor d’aquesta proposta de resolució per convicció i amb la voluntat 
de dotar de mitjans i estructura les unitats de valoració forense integral, per tal de 
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fer efectiva la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
de fa catorze anys.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent. Endavant, diputat.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Doncs segurament avui aprovarem una proposta de resolu-
ció que tindrà plasmació sobre les nostres vides i, sobretot, tindrà plasmació sobre 
la violència masclista que tant parlem, tantes vegades parlem els grups, però no 
sempre traslladem mesures necessàries. I aquesta és una mesura necessària i serà 
efectiva. I, per tant, volíem agrair al Grup Socialistes aquesta proposta de resolució.

És ja assumit que els equips interdisciplinaris ens suposen no únicament analit-
zar, sinó també, sobretot, proposar alternatives. De vegades ho veiem com una col-
laboració amb l’ordre judicial, amb el poder judicial; ho és, però per al que ha servit 
el desenvolupament d’aquests equips interdisciplinaris no és únicament per actuar 
amb una visió de la pena o el procediment judicial, sinó per actuar d’una manera 
global.

Actualment, i ja s’hi ha fet referència, tenim únicament tres equips i, a més, con-
centrats en una part de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tothom coincideix que és 
un model d’èxit, però ens hauríem de fer un parell de reflexions.

La primera: que aquests equips existeixin significa de facto més drets, però a la 
vegada, també, que aquests equips no existeixin en d’altres punts del país significa 
que tenim un territori on en unes zones hi ha més drets que en d’altres. I, per tant, 
hem de fer aquesta necessària autocrítica.

I la segona: encara que estiguem parlant d’aquesta concentració en tres localitats 
o subpartits judicials i partits judicials de l’àrea metropolitana, també hauríem de 
tenir clar –i així també s’hi fa referència en la proposta de resolució– que està col-
lapsada, que hi ha un col·lapse generalitzat. I, per tant, la segona part de la proposta 
de resolució, dels acords, també, el que està buscant és poder sortir del col·lapse en 
el qual es troben.

Evidentment, el Grup de la CUP - Crida Constituent, hi votarà a favor.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Xavier García Albiol

A favor.

El president

Gràcies, diputat. Per part de la ponent, senyora Ibarra, si vol parlar de les esme-
nes i fer un...

Rosa Maria Ibarra Ollé

Bé, si em permeten, agrair-los a tots el to i el recolzament a la nostra proposta 
de resolució. Agrair-los també als grups que ens havien presentat esmenes que les 
hagin retirat. Entenem que aquesta és una mesura molt important, que es porti a ter-
me. Com deia el portaveu de la CUP, és una mesura que si s’implementa i..., els hem 
de dir als grups que donen recolzament al Govern que estarem amatents perquè el 
proper pressupost es doti pressupostàriament perquè això sigui així. És una mesura 
que pot tenir un cert..., bé, una repercussió en la vida de tots i totes i pot ajudar a 
millorar la situació tan terrible que tenim en aquest país i en molts d’altres també, 
desgraciadament, de la violència de gènere.

Per tant, moltes gràcies a tots.
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El president

Moltes gràcies, diputada.
Podem passar a la votació. Es vota el text tal qual; l’esmena ha estat retirada.
I, per tant, vots a favor de la proposta?
Crec que queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a Suïssa
250-00143/12

Seguim amb l’ordre del dia, passem al punt número 7; és: Proposta de resolució 
sobre la no extradició d’Hervé Falciani a Suïssa, presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Donem aquesta proposta de resolució per defensada.

S’hi han presentat esmenes per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Republicà. Li passo al Grup Republicà, primer, senyora Casamitjana, 
la paraula, perquè es pugui pronunciar, o al diputat que em diguin o la diputada que 
em diguin (veus de fons), la diputada Fornós, perquè es pugui pronunciar sobre les 
esmenes. Endavant, diputada.

(Pausa.)

Irene Fornós Curto

Bé, em va caure el punt... –perdoneu, eh?, no estava situada–, va quedar clar que 
queia el punt 1, i, en tot cas, sobre el punt 2, doncs, vam presentar les esmenes, que 
ja hem quedat que votaríem a favor, ja que des del Grup Republicà el tema de lluitar 
contra el frau fiscal és un tema que tenim més que demostrat i posat a la pràctica, 
com ja s’ha vist en anteriors legislatures, no?, en què precisament aplicant estos cri-
teris per evitar el frau fiscal s’ha fet aflorar el que és aquí, a Catalunya, a casa nostra, 
una gran quantitat de diners que deixen d’entrar, al cap i a la fi, a l’erari públic, que 
és on haurien d’estar.

El president

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya... (Veus 
de fons.) Endavant, diputat.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyor president. Bé, entenem precisament també que ha de-
caigut el punt 1, i, per tant, en aquest sentit retiraríem l’esmena. I estem totalment 
a favor del punt 2; amb dos mesos per combatre el frau fiscal, hi estarem sempre 
d’acord. Aquí sí que, tant a nivell intern, de l’Estat, com lògicament també a nivell 
de la Unió Europea, entenem que està avançant molt lentament el que és la lluita 
contra els paradisos fiscals, que permeten l’evasió fiscal de les grans empreses, que 
és on es situa el 70 per cent del frau fiscal.

I no podem aquí més que aprofitar l’avinentesa per denunciar que els esforços, en 
aquest cas, de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària espanyola, es destinen 
en el seu gruix principal a les pimes i els autònoms, en lloc de destinar-se precisa-
ment a les empreses de l’IBEX 35, més de la meitat de les quals utilitzen paradisos 
fiscals per a l’evasió d’impostos.

Per tant, des d’aquest punt de vista i tenint en compte que el nivell de frau fiscal i 
d’evasió d’impostos redunda directament en una sobrecàrrega fiscal, per una banda, 
i una minva als serveis dels ciutadans, doncs no podem manifestar més que l’acord 
en el punt 2, que subsisteix de la proposta de resolució presentada.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passem a la intervenció de la resta de grups parlamentaris, i 
en primer lloc, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans... Endavant, diputada.



DSPC-C 69
27 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CJ  51 

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Des de Ciutadans, nosaltres estem i defensem i respectem 
la separació de poders en un estat democràtic i de dret com és Espanya i, per tant, 
nosaltres no podem entrar en el que fan els tribunals, els jutges, els fiscals, etcètera. 
I, per tant, respecte d’aquest punt número 1, que entenem que no ha decaigut, perquè 
no ens han dit res al respecte, nosaltres no hi podem donar suport.

El sistema judicial espanyol és un sistema molt garantista. Qualsevol persona que 
consideri que els seus drets estan vulnerats pot anar fins i tot a jurisdiccions euro-
pees i a comissions internacionals, cosa que a altres països democràtics en el món 
els ciutadans no poden fer-ho; en el cas d’Espanya sí que es pot fer. I el que hem de 
fer des d’aquí, doncs, és respectar absolutament la separació de poders i la feina que 
fan els tribunals espanyols.

Respecte del segon punt, nosaltres estem a favor de la lluita contra la corrupció, 
la transparència, la lluita contra el frau fiscal... I per això des de Ciutadans vam pre-
sentar una llei integral contra la corrupció en el Congrés dels Diputats. A més a més, 
la Comissió Europea ha llançat aquest passat mes d’abril una proposta de directiva 
per lluitar també contra la corrupció i per protegir les persones que informen sobre 
casos de corrupció i frau, que haurem de seguir, perquè això, doncs, pot incidir i 
pot condicionar tant les nostres posicions, sempre, de lluita contra la corrupció en 
el Congrés dels Diputats com aquí al Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest 
segon punt, nosaltres votarem a favor.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Endavant, diputada.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé, nosaltres no sabem ben bé si el punt ha decaigut o no ha decaigut, 
però, en tot cas, sabem que fa uns vuit dies l’Audiència Nacional ha tornat a negar 
l’extradició de l’Hervé Falciani; per tant, entenem que aquesta proposta de resolució, 
en aquest apartat 1, ha quedat extemporània, no té massa sentit, no? Però, a banda 
d’això, nosaltres creiem fermament en la independència judicial i, per tant, entenem 
que des del Parlament no hem de dir-li a la justícia, al poder judicial, què ha de fer 
o què no.

En el segon punt, hi estaríem totalment d’acord. Creiem que hem de lluitar, com 
hem estat fent, i hem d’intensificar la lluita contra el frau fiscal. Mai els recursos i la 
iniciativa en aquest sentit són prou. I, per tant, hi votarem a favor.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. Endavant, diputat.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Jo crec que el grup proposant explicarà després si ha decai-
gut o no ha decaigut, però aquest subgrup fa interpretació del que s’ha dit i del que 
ha passat, del que s’ha dit en aquesta sala i del que va passar la setmana passada a 
l’Audiència Nacional, i fa també una doble interpretació.

Primer. Amb independència que l’Audiència Nacional ja s’hagi pronunciat sobre 
la segona sol·licitud –si ha estat així, que jo crec que en això coincidim, que és pú-
blic i notori que s’ha pronunciat ja sobre la segona sol·licitud d’extradició–, el punt..., 
entenem que, si no ha estat retirat pel grup proposant se’n manté encara l’objecte. 
I direm per què: perquè si hi ha hagut dues sol·licituds, per què no pot haver-hi tres 
sol·licituds? Segurament la realitat és que l’Estat suís té una visió sobre el sistema 
judicial espanyol pel qual pensa: «Ho vaig provar una vegada, em van dir que no. 
Igual ara hi ha algun element polític pel qual a l’Estat espanyol li interessi donar 
l’extradició i, per tant, alguna altra cosa demanar.» Però fins i tot podria passar més: 
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que canviés la realitat política de la percepció dels presos o les preses, no aquí a Ca-
talunya, sinó les exiliades, millor dit, que tenim a Suïssa i que, per tant, ho tornessin 
a provar una tercera vegada.

Per tant, nosaltres no veiem..., no en que s’hagi retirat o no pel grup proposant 
–que després ho dirà, jo crec que no– l’objecte, o el punt 1, sinó fins i tot perquè pen-
sem que amb la resolució de l’Audiència Nacional tampoc es perd l’objecte. Però ja 
serà el grup proposant qui ho aclarirà, i no tan sols aclarir-ho, sinó que ho decidirà, 
perquè està a les seves mans si ho manté o no ho manté.

Després, qüestions de les quals no hem parlat gaire i potser també són impor-
tants. Falciani. Doncs Falciani ens va permetre, en aquest país, conèixer que el se-
nyor Alfons Godall tenia molts calés on no corresponia; ell va explicar després..., i 
ho va regularitzar. Ens va permetre també saber que el senyor Juan de Dios Dexeus 
també tenia molts calés fora; no ha donat cap explicació. Ens ho va permetre també 
del senyor Gustavo Buesa, que, per cert, té una excel·lent relació, pel que ells matei-
xos expliquen, amb el batlle de Lloret, i a més hi ha tota una actuació judicial al res-
pecte, i encara no hi ha hagut explicació. I també ens va permetre saber que hi ha un 
senyor, que és el senyor Dídac Fàbregas, que també tenia molts calés –molts– fora. 
Segurament les representants del Grup Socialistes coincidiran amb mi que aquest 
senyor fins i tot va fer un passatge pel Partit Socialista, aprofitant-se del Partit So-
cialista, per construir el seu imperi econòmic, que és el que té, i, evidentment, no 
únicament va fer militància al Partit Socialista –ho diu aquest diputat, pensa que no 
va fer militància–, sinó que el que va fer és un aprofitament. Que, per cert, va ser un 
grandíssim teòric de l’esquerra revolucionària a la Transició –ho hem de dir tot–, no 
únicament es va voler aprofitar del Partit Socialista, sinó que es va aprofitar fins i tot 
de l’esquerra revolucionària. Això ho vam conèixer, aquests perfils i on posaven els 
calés, gràcies a la llista Falciani.

Ara, amb el pronunciament que hem tingut de l’Audiència Nacional, doncs, sem-
blaria que ja no hi ha cap possibilitat, però hem d’estar a l’aguait. De vegades els 
castellans diem o diuen: «No hay dos sin tres.» I, per tant, podria haver-hi una pos-
sibilitat de que tornessin a demanar novament, des de Suïssa, a l’Estat espanyol una 
altra sol·licitud d’extradició.

I l’últim que pensem que també és important parlar quan fem referència al se-
nyor Falciani: no únicament va destapar tot un llistat de frau, sinó que des d’un punt 
de vista jurídic... I no conec si és jurista o no és jurista, però m’és igual; és una per-
sona molt fina jurídicament. Bona part de l’actuació que s’està fent de construcció de 
normativa anticorrupció ha estat de la mà –i parlo del conjunt d’Europa– del senyor 
Falciani, i sobretot per les seves aportacions tècniques. I, per tant, no únicament li 
hem d’agrair la denúncia que va fer, sobretot d’una sèrie de calerons que hi havia 
fora, i el frau, sinó també com lluitar amb eines jurídiques.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Endavant, diputat.

Xavier García Albiol

Senyor president, aquí nosaltres demanaríem una votació separada dels dos 
punts. En el punt primer, nosaltres ens posicionarem amb abstenció, ja que aquesta, 
la qüestió de l’extradició, és una qüestió judicial, i creiem que no és oportú que el 
poder legislatiu interfereixi en aquests tipus d’assumptes judicials. I en el segon punt 
hi votaríem a favor.

El president

Gràcies, diputat.
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Com que l’esmena presentada ha estat retirada, es votarà la proposta de resolució 
en els seus termes presentats. I votaríem per separat el punt primer i el punt segon. 
Els sembla correcte? (Pausa.)

Doncs, passem a la votació... (Eusebi Campdepadrós i Pucurull demana per par-
lar.) Endavant, diputat, sí... (Veus de fons.) Per què em demana la paraula?

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí, senyor president, només demanava la paraula per aclarir el tema, allò..., quan 
ens hem referit que el punt primer havia decaigut –i aquí sí que ha estat un dèficit de 
parquedat d’explicacions–, ens referíem que era un decaïment, enteníem que hi ha-
via un decaïment sobrevingut de l’objecte, en tant que hi havia hagut la resolució de 
l’Audiència Nacional que denega precisament l’extradició a la qual feia referència, 
doncs, aquest punt primer. Ens referíem a això, eh?

El president

Gràcies, diputat, per l’aclariment. (Magda Casamitjana i Aguilà demana per par-
lar.) Senyora Casamitjana?

Magda Casamitjana i Aguilà

I, per tant, l’esmena presentada, ja que el punt no ha caigut, no és acceptada...

El president

O sigui, no decau –perdó–, l’esmena? 

Magda Casamitjana i Aguilà

Jo l’hi pregunto...

El president

No...

Magda Casamitjana i Aguilà

No l’accepta?

El president

El punt no es retira.

Magda Casamitjana i Aguilà

D’acord, molt bé.

El president

M’ha dit el portaveu de Justícia del grup parlamentari proposant que no es retira. 
(Veus de fons.) Per tant, l’esmena queda viva? La mantenen? L’accepten? (Veus de 
fons.) No, no l’accepten, està clar. 

Passem a votació, si els sembla, dels dos punts per separat, eh?
Vots a favor del punt número 1 de l’esmena? (Veus de fons.) Perdó, del text, el 

punt número 1 del text –perdó.
Dotze vots favorables, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 

del Grup Parlamentari Republicà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Vots en contra del punt 1?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Nou abstencions.
El punt queda aprovat.
Ara passem a la votació del punt número 2.
Vots a favor del punt número 2.
Queda aprovat per unanimitat.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia sobre el 
tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió o 
malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris (retirada)

354-00025/12

Passem a les sol·licituds. Del punt número 8, el portaveu del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular m’ha fet arribar la retirada del punt, eh? Per tant, el punt nú-
mero 8 queda retirat de l’ordre del dia.

Sol·licituds de compareixença acumulades d’una representació d’Unió de 
Pagesos i d’una representació de la Plataforma de Defensa del Patrimoni 
Navarrès perquè informin sobre els problemes sorgits amb algunes 
immatriculacions de béns públics i privats de l’Església

356-00194/12 i 356-00195/12

Passem al punt número 9. És la sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els proble-
mes sorgits amb algunes immatriculacions de béns públics i privats de l’Església. 
Donem per defensada aquesta compareixença. 

Es poden votar conjuntament, les dues compareixences? (Pausa.) Bé.
El punt número 10 és la sol·licitud de compareixença d’una representació de la 

Plataforma de Defensa del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia per-
què informi sobre la seva experiència en la resolució de problemes per immatricula-
cions de béns públics i privats de l’Església.

Passem, doncs, a votar el punt número 9 i el punt número 10 conjuntament, eh?
Vots a favor de les compareixences?
Per unanimitat queden aprovades les compareixences.
Com que no hi ha res més... (veus de fons) –el Partit Popular no hi és present, sí–, 

com que no hi ha res més, moltes gràcies en aquesta primera sessió de president or-
dinari, i demano que em segueixin ajudant per poder-ho fer bé. Gràcies, endavant.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i sis minuts.
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