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Sessió 10 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-

deix Yolanda López Fernández, acompanyada de la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla; 

de la secretària, Irene Fornós Curto, i dels secretaris en funcions Antoni Castellà i Clavé i 

Adriana Delgado i Herreros. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Jorge Feijóo Suñol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Ma-

nuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciu-

tadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Glòria Freixa i Vilardell, Elena Fort i Cisneros i 

Gemma Geis i Carreras, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, Jor-

di Orobitg i Solé i Raquel Sans Guerra, 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 Esperanza García González, pel  

S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Justícia, Ester Capella i Farré, acompanyada 

de la secretària general, Patrícia Gomà i Pons, i del secretari de Relacions amb l’Adminis-

tració de Justícia, Joan Domènec Abad i Esteve.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els 

criteris per a concedir el Premi Justícia 2018 (tram. 355-00049/12). Comissió de Justícia. 

Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la 

gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d’Oriol Pujol (tram. 355-00079/12). Co-

missió de Justícia. Sessió informativa.

3. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les 

ingerències dels responsables del departament en el personal al servei de l’Administració 

de justícia (tram. 355-00050/12). Comissió de Justícia. Sessió informativa.

4. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els 

atacs i assetjaments als jutjats (tram. 355-00054/12). Comissió de Justícia. Sessió infor-

mativa.

5. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la 

situació dels equipaments judicials (tram. 355-00081/12). Consellera, del Departament de 

Justícia. Sessió informativa.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el 

règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, 

Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris 

(tram. 311-00589/12). Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya. Substanciació (text presentat: BOPC 160, 72).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre màxim de vi-

sites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris (tram. 311-00590/12). 

Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substancia-

ció (text presentat: BOPC 160, 72).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició d’autoritat a 

l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d’acord amb la normativa vi-

gent (tram. 311-00591/12). Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya. Substanciació (text presentat: BOPC 160, 73).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del despreni-

ment d’una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat) (tram. 311-00943/12). 

María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 295, 81).
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La presidenta

Molt bon dia a tothom: diputats, consellera, acompanyants...
Avui tenim el temps que s’ha pactat i seré una miqueta estricta, perquè, si no, 

se’ns allargarà molt, ja que tenim molta cosa per fer. També estrenem el cronòme-
tre, que el veureu aquí a la dreta i allí a l’esquerra, que marcarà els temps perquè 
jo no hagi d’estar aquí amb la vara (la presidenta riu). I, si us sembla bé, doncs, co-
mencem.

Sessió informativa amb la consellera de Justícia sobre els criteris per a 
concedir el Premi Justícia 2018 

355-00049/12

Començaré pel primer punt de l’orde del dia, que és la sessió informativa de la 
Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia, Ester Capella, sobre els criteris 
per concedir el Premi Justícia 2018. Té el torn de paraula la consellera, que té un 
temps de set minuts. Després serà el temps dels grups, i ja posarem el temps.

La consellera de Justícia (Ester Capella i Farré)

Bé, molt bon dia. Gràcies, presidenta, membres de la Mesa. Bon dia, diputades 
i diputats. M’acompanya la secretària general del departament, la senyora Patrícia 
Gomà, i el secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, el senyor Joan 
Abad, i membres del gabinet de la consellera.

Bé, els Premis Justícia de Catalunya s’atorguen... Primer voldria començar, 
doncs, amb una reflexió històrica, que val la pena fer. Avui és 18 de juliol, vuitan-
ta-tres anys després de l’acte de rebel·lió, i, per tant, del cop d’estat contra el règim 
legítim de la Segona República. És evident que nosaltres tenim l’obligació de recor-
dar allò que marca la vida i la història del nostre país, i, per tant, volia començar fent 
aquest recordatori. Saben vostès també que a Justícia ens corresponen les polítiques 
de memòria democràtica, i és evident que no podia deixar passar l’oportunitat de 
fer aquest recordatori històric, i recordar també que allò va ser un cop d’estat i una 
rebel·lió, una rebel·lió militar.

Molt bé, i ja vaig al motiu de la meva compareixença, que són els Premis Justícia 
de Catalunya. Els premis s’atorguen a les persones físiques o jurídiques que s’ha-
gin distingit per la seva contribució rellevant en favor de la renovació, l’aplicació i 
la difusió del dret propi de Catalunya; en la realització o l’impuls d’actuacions que 
n’hagin afavorit la modernització, l’eficàcia, l’eficiència; en la prestació de serveis 
relacionats amb la justícia a Catalunya; per l’adaptació de l’Administració de justícia 
a la realitat social que l’envolta, per l’especial dedicació en l’enfortiment dels drets 
de defensa i representació de les persones més desafavorides en l’àmbit de l’assis-
tència jurídica gratuïta, així com per les actuacions notòries i rellevants en el camp 
de la justícia de pau.

El Govern de Catalunya va decidir atorgar el Premi Justícia per a l’any 2018 a 
l’honorable senyor Carles Mundó i Blanch, que va ser conseller de Justícia. Aquest 
premi que el Govern de Catalunya atorga al senyor Carles Mundó se suma a una 
llarga llista de reconeixements que l’exconseller ha rebut per part d’organitzacions 
diverses i diferents.

El març del 2018 va rebre el guardó del Col·legi d’Advocats de Girona. L’abril del 
2018, el guardó del Col·legi d’Advocats de Manresa. El juny del 2018, la insígnia d’or 
del Col·legi d’Advocats de Terrassa. El juliol del 2018 és nomenat col·legiat d’honor del 
Col·legi d’Advocats de Figueres. L’octubre del 2018 se li atorga el Premi Agustí Juandó 
2018 en favor del català a la justícia, i se li atorga per l’il·lustre Consell de Col·legis 
de l’Advocacia de Catalunya. El novembre de 2018, la medalla d’or del Col·legi de 
Graduats Socials de Catalunya. El desembre del 2018, la medalla d’or del Consell  
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de Col·legis de Procuradors de Catalunya. El gener del 2019 és nomenat col·legiat 
d’honor del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya.

Aquests són els reconeixements que ha rebut l’exconseller senyor Carles Mundó 
d’una forma materialitzada, a través d’una insígnia d’or o a través d’una medalla 
o d’una concessió honorífica d’aquests col·legis, a banda del reconeixement que la 
societat civil, a través de diverses formes i maneres, ha anat honorant, i, per tant, 
premiant i reconeixent el treball i la feina feta pel conseller Mundó. I, com deia, el  
Govern de Catalunya també li va atorgar, el gener de l’any 2019 –aquest any–,  
el Premi Justícia 2018, la medalla d’or.

Cal que facin tots plegats un exercici, i, per tant, comprovin, doncs, el que aca-
bo de relatar, i que ho comprovin també amb el reconeixement públic a través de 
mitjans, etcètera, que ha anat rebent el conseller Mundó. La majoria d’aquests reco-
neixements no havien estat mai atorgats a altres consellers; és una reflexió que els 
faig. No es donen com una rutina a tothom que ha estat conseller –una altra reflexió 
que els faig–, sinó que ha estat la manera de reconèixer i agrair la feina de dos anys 
intensos, en què, més enllà del debat produït sobre la independència, el referèndum, 
etcètera, la conselleria de Justícia no va deixar mai de treballar per millorar l’àmbit 
del dret, i, per tant, els drets de les persones, l’Administració de justícia i el sistema 
penitenciari.

El balanç de quasi dos anys de gestió compta amb una llarga llista d’objectius 
assolits, que van des del tancament de la presó Model fins a l’anul·lació dels judicis 
franquistes –un dia també per a la reflexió, i, per tant, també per posar en valor la 
feina feta pel conseller Mundó– o la culminació del Codi civil de Catalunya. Per 
tant, aquestes polítiques i aquests objectius assolits són feina de la conselleria de 
Justícia, encapçalada per l’honorable senyor Carles Mundó i Blanch, mereixedor 
de tots aquests premis, entre els quals hi ha també, com deia, el Premi Justícia de 
Catalunya 2018.

Si algú dubta, que plantegi per què no és mereixedor d’aquests premis. Si algú 
dubta, que analitzi al detall cada resolució de la conselleria de Justícia en l’època en 
què va ser encapçalada pel conseller Mundó. Si algú dubta, que llegeixi, doncs, els 
reconeixements públics i privats que se li han fet en molts àmbits, no únicament des 
del punt de vista del món del dret, sinó en altres àmbits, que s’han fet i s’estan fent 
al conseller Mundó, i, llavors, vostès valorin si és mereixedor o no d’aquest premi. 
Valorin també que el premi se li va atorgar conjuntament amb altres persones i que 
el fil conductor dels premis tenia a veure amb la defensa dels drets fonamentals de 
les persones, del dret de les persones a accedir amb igualtat de condicions a l’Admi-
nistració de justícia, del dret de defensa. Per tant, el fil conductor de tots els premiats  
que van rebre els premis que acompanyen en aquest cas la medalla d’or reunia en 
conjunt, plegats..., i deien molt d’aquest país, i deien molt de l’advocacia d’aquest 
país, i deien molt del model de país que nosaltres defensem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Ara, per reglament, us he de dir si voleu que fem la 
suspensió o voleu que continuem. (Veus de fons.) Continuem, eh?

Doncs és el torn de paraula dels diputats, i tenen un temps, per contestar, de tres 
minuts. Li dono la paraula a la diputada del Grup de Ciutadans.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies. Buenos días, señora consellera. Entenderá que este grupo parlamentario 
valora, efectivamente –como usted nos acaba de invitar a la reflexión...–, el premio, 
y que, como oposición, con el derecho que tenemos como oposición, le preguntamos 
los criterios por los cuales han aplicado a esta persona el premio.

Preguntamos por los criterios y no por los motivos, porque los motivos los tene-
mos claros. Es el modus operandi: cualquier cosa que pase en Cataluña, cualquier 
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cosa que pase, para ustedes tiene que tener ese tinte separatista, amarillo, secesio-
nista. Da igual que sea la fiesta mayor de un pueblo, la cabalgata de Reyes o un 
premio, como es el caso del premio a la excelencia en justicia. Todo debe ser suyo. 
Y, además, hay un matiz muy importante, que es cuando hay medios de comunica-
ción: cuando alguien va a subir a un estrado, cuando va a haber un micrófono, que 
solo se oiga la voz de una sola parte de la sociedad catalana, la voz del separatismo, 
porque la vida civil de todos aquellos que no lo somos tiene que estar tapada por el 
Govern.

Por eso dan premios a los suyos, fundamentalmente a los muy suyos, como es 
el caso del señor Mundó. Todo está marcado por este único mensaje, que es «todo 
para los nuestros». «¿Eres uno de los nuestros? Tendrás un premio.» Ha habido otros 
premiados en esta edición, como usted ha citado, efectivamente, pero la cabecera de 
la noticia en todos los medios de comunicación de Cataluña ha sido el premio del 
señor Mundó, un señor para el que la fiscalía y el abogado del Estado piden siete 
años de prisión por desobediencia y malversación de caudales públicos. Otros mé-
ritos: concejal desde 1999 hasta 2015 por su partido político, cargos institucionales 
en áreas de educación, cultura y medios –fundamentalmente jefe de gabinete– y 
consejero desde 2016.

Hablábamos de otros méritos, porque es que, efectivamente, en el decreto en el 
que se le otorga el premio se destaca el tema de los delitos por los que está encau-
sado. Claro, nosotros nos preguntamos: ¿se destaca el mérito de estar sentado en el 
banquillo por los delitos que hemos anunciado? ¿Son criterios, estos, el grado de 
implicación en un golpe de estado, como bien ha citado, la fecha histórica de hoy? 
Como pueden entender, nosotros denunciamos que con este premio no solamente 
se vulnera el espíritu del mismo, sino también el propio decreto de creación, la idea 
del propio premio.

Mire, nosotros pertenecemos a un partido que cree que cuando los jueces ven 
indicios racionales de criminalidad y sientan a una persona en el banquillo es hora 
de que se aparte de la política. Luego, si nosotros promovemos que se aparte de la 
política, imagínense lo que pensamos de que, encima, se le otorguen premios. Los 
premios creemos que tienen que implicar ética y dignidad.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de la diputada Ibarra, del Partit Socialistes.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, presidenta. Bé, abans de començar, doncs, afegir-nos a aquest recor-
datori de l’aniversari del cop d’estat contra el Govern legítim de la República es-
panyola. Creiem que és important tenir memòria, perquè així sabem d’on venim i 
sabem on no volem arribar o on volem arribar, precisament.

Bé, entrant en tema, el Premi Justícia és la distinció més alta en matèria de justí-
cia que atorga la Generalitat de Catalunya, i té com a propòsit fomentar i reconèixer 
les institucions, les iniciatives, les actuacions, els estudis i propostes que suposin 
una millora considerable del dret català i de la justícia a Catalunya.

De fet, avui estem aquí parlant d’aquest tema perquè ens trobem davant d’un fet 
inèdit: l’actual Govern dona el Premi Justícia 2018 al conseller Mundó, l’exconseller 
Mundó, pels mèrits que, segons vostès, se li atribueixen, que són el tancament de la 
presó Model després de cent tretze anys de funcionament, la compleció del Codi ci-
vil de Catalunya amb l’aprovació de la Llei sobre obligacions i contractes, la posada 
en marxa del Registre de parelles de fet i l’aprovació de la Llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme.

I la pregunta, consellera, aquí seria: aquestes actuacions no serien les que corres-
ponen a un conseller de Justícia? Perquè, qui pot tancar una presó?, qui pot prendre 
la decisió de tancar una presó, si no és el conseller de Justícia? De fet, no s’havia 
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reconegut mai cap conseller de Justícia, ni tan sols aquells que van planificar i cons-
truir alguns centres penitenciaris importants. Per exemple, Lledoners, Puig de les 
Basses o Mas d’Enric van ser planificats i construïts durant els mandats dels conse-
llers Vallès i Tura, i, que jo sàpiga, no se’ls va donar el Premi Justícia 2018, perquè 
s’entenia que eren actuacions que, com a consellers, els corresponien. O, respecte 
de la compleció del Codi civil de Catalunya, per què no reconeixem cadascun dels 
consellers que han impulsat la redacció, la modificació, l’actualització de cadascun 
dels llibres del Codi civil? I igual amb el Registre de parelles de fet o l’aprovació de 
la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme.

És responsabilitat d’un conseller, prendre les decisions executives respecte al seu 
departament i impulsar la legislació que li pertoqui en el seu àmbit. Evidentment, 
entenem que darrere el reconeixement a l’exconseller Mundó hi havia una voluntat 
de fer-li un reconeixement, de fer-li, diguem-ne, un homenatge, per la situació pro-
cessal en la que es trobava, en la que es troba. I, per tant, per nosaltres vostès han fet 
un ús partidista d’aquest Premi Justícia 2018 i han posat una vegada més el Govern 
al servei d’una opció política.

Per nosaltres, això, consellera, és un error. I esperem, doncs, que ens expliqui 
exactament quines creu vostè que són les raons per què el conseller Mundó, que va 
actuar d’acord amb les seves funcions com a conseller i va prendre una sèrie de de-
cisions que li pertocaven com a conseller, realment era mereixedor d’aquest premi.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Consti-
tuent, el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem fet un exercici molt ràpid i molt senzill, que 
és anar a veure tots els decrets que regulen l’atorgament del premi i anar a veure 
el decret d’atorgament del premi, amb la proposta de la consellera, per una banda, 
i, per una altra banda, també, amb l’acceptació del president de la Generalitat de 
Catalunya.

El primer que veiem –amb totes les modificacions que hi ha hagut, a més, dels 
requisits– és que un dels quatre criteris, i el que apareix com a primer, és: «renova-
ció, aplicació i difusió del dret propi de Catalunya». I al decret d’atorgament se’ns 
estableix que el senyor Mundó ha estat president de la Comissió de Codificació del 
Dret Civil de Catalunya i de l’Observatori de Dret Privat. Per tant, primer requisit, 
complert.

Segon requisit: «...en la realització o impuls d’actuacions que hagin afavorit la 
modernització, eficàcia o eficiència en la prestació de serveis penitenciaris». I, a 
l’atorgament, a banda, se’ns estableix, per una part, la compleció del Codi civil de 
Catalunya i l’aprovació de lleis sobre obligacions i contractes, a banda, també, de re-
ferir el que va suposar el tancament de la presó Model de Barcelona.

I el tercer requisit, dels quatre que hi ha: «l’adaptació de l’Administració de jus-
tícia a la realitat social que l’envolta». Tenim, per una banda, que sent ell mateix 
conseller de Justícia es va aprovar la Llei de reparació jurídica de víctimes del fran-
quisme, es va aprovar la Llei de voluntats digitals i es va posar en marxa el Registre 
de parelles estables de Catalunya i el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Amb això per nosaltres ja n’hi hauria prou; seria més que suficient per poder fer-
li aquest atorgament.

I volem fer una altra reflexió compartida. Hi ha hagut moltes altres vegades que 
en l’atorgament d’aquest premi hi ha hagut qui tenia un perfil, diguem-ne, d’algu-
na manera, alineat políticament. Mirin, en posarem un exemple: el senyor Jiménez 
Villarejo. El senyor Jiménez Villarejo és un conegut antiindependentista. Va formar 
part de la candidatura del PSC a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, i 
va formar part d’una candidatura d’Iniciativa per Catalunya - Verds també en aquest 
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Parlament. Nosaltres no compartim amb ell..., ni políticament ni jurídicament –ni 
políticament ni jurídicament–, però això no ens porta a no reconèixer que és un gran 
jurista d’aquest país. I, per tant, més enllà que no estem d’acord amb ell ni política-
ment ni jurídicament, doncs, pensem que es mereix aquest reconeixement, més enllà 
de la seva afiliació i les seves simpaties polítiques.

En aquest atorgament, clar que a nosaltres ens hauria agradat molt més que el 
premi hagués estat, per exemple, per al senyor August Gil Matamala o el senyor 
Rafa Calderón, que tenen uns altres premis l’any 2018. Però no ho triem nosaltres, 
no ho triem els partits; de fet, no ho tria aquesta comissió. Qui ho tria és..., o ho 
proposa, millor dit, la senyora consellera, i, per una altra banda, qui ho ratifica és el 
Govern. Per tant, poca cosa més a dir.

Sí que em permetran que digui una altra cosa. En les nostres vides polítiques, de 
vegades tenim moments molt humans i molt durs. I aquest subgrup vol reconèixer 
que un dels moments més durs humanament que ha viscut ha estat quan, en cam-
panya electoral el 2017, al debat de La Sexta va aparèixer el senyor Mundó, senyor 
que venia de passar setmanes a la presó i que va expressar allà màxima dignitat. És 
molt dur haver-se de confrontar políticament amb una persona que venia de la presó 
aquells dies.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, la dipu-
tada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, a les explicacions que ens ha donat vostè, se-
nyora consellera –bon dia, per cert–, no ens queda clar que hi hagin mèrits de ca-
ràcter professional, únicament i exclusivament, que justifiquin aquesta condecoració 
o Premi Justícia. Entre altres coses, perquè forma part de les tasques d’un conseller 
el fet d’impulsar, doncs, mesures de remodelació de centres penitenciaris, impuls de 
caràcter jurídic per adequació i per modernització del dret civil català, amb la qual 
cosa no trobem una diferència respecte d’altres consellers de Justícia anteriors que, 
en canvi, no han sigut condecorats.

El fet de que hi hagin condecoracions o premis per part d’institucions de dret 
públic i corporacions de caràcter jurídic per nosaltres no és cap mena de garantia 
ni d’aval de que el que fa després la Generalitat amb la concessió d’aquest premi 
sigui justificat. Entre altres coses, perquè, si s’hi fixa, quan ens ha estat donant tota 
la relació de premis que ha obtingut el senyor Mundó durant aquest temps..., és que 
pràcticament tots aquests premis i condecoracions que va rebre per part d’entitats 
de dret públic –que, a més, estan contaminades políticament, i així ho sabem tots– 
són del 2018. És que en tota la seva història i tot l’exercici professional del senyor 
Mundó, que ens consta que és llarg, no en té cap ni el 2014 ni el 2013 ni el 2017; els 
té, justament, a partir del 2018.

I també és curiositat i casualitat que fins i tot, i miri que soc objectiva..., igual 
que acuso aquestes entitats de dret semipúblic de tenir contaminació política dins de 
les seves entitats, perquè hi han sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia 
que així ho reconeixen, que fins i tot després de l’obertura del judici oral, a aquest 
senyor no li atorguen cap premi..., i. en canvi. la Generalitat sí que ho fa. No és im-
peditiu, el fet d’estar imputat per malversació i desobediència, per ser subjecte de 
condecoració per part de la Generalitat? Quins són els criteris?

Perquè vostè ens ha fet referència a que hi han altres entitats que li van conce-
dir premis al senyor Mundó, però no ens ha dit els criteris que vostès han fet servir, 
al marge de l’activitat, òbviament, com a conseller, que és la seva obligació formal, 
d’impuls, de modernització i d’actualització..., quins són els criteris que ha seguit la 
Generalitat. I vostè, des de la conselleria on està, ara mateix només ens deixa l’om-
bra de dubte que vostè simplement li ha atorgat un premi a un company de partit; 
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el seu antecessor, i, a més, company de partit. I a mi, miri, les seves simpaties em 
semblen absolutament raonables des del punt de vista humà, però des del punt de 
vista institucional crec que no són raonables ni justificables.

Ens pot donar més detalls sobre els criteris i les incompatibilitats per rebre pre-
mis per part de la Generalitat d’un premiat com el Premi Justícia, si us plau?

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Republicà, el diputat Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, donar una benvinguda cordial  
–en el nostre cas sí que ho és, de cordial– a la consellera Ester Capella, i també, lò-
gicament, als dos secretaris que l’acompanyen, Patrícia Gomà i Joan Abad, i la resta 
del seu equip de la conselleria.

Bé, nosaltres hem estat escoltant els arguments de la resta de portaveus. Crec que 
és lògic deduir-ne que atribueixen la concessió del premi a un criteri ideològic o par-
tidista. Per nosaltres, l’oposició o la crítica a la concessió sí que ho és, de partidista, 
i sí que té a veure amb un comportament sectari.

A títol personal, vaig tenir l’oportunitat de compartir la legislatura passada amb 
el senyor Carles Mundó, i jo, certament..., en aquesta comissió hi han cares noves, 
i puc entendre que la ignorància i el desconeixement puguin fer que es facin certs 
pronunciaments o qüestionaments, però hi han alguns dels portaveus que ens acom-
panyen que van compartir aquest temps amb nosaltres. I jo crec que és difícil tro-
bar cap càrrec públic que en un termini més curt –en aquest cas, estem parlant de 
gairebé dos anys– hagi dut a terme un nombre d’iniciatives tan important en l’àmbit 
de la justícia, que hagi tingut la capacitat de generar una alenada d’aire fresc en un 
sector o en un àmbit tradicionalment apartat de la societat, fosc, obscur, que existeix 
perquè ha d’existir, però que la gent no li dona cap mena de rellevància ni importàn-
cia, i que hagi tingut la capacitat d’incidir d’una manera tan ferma, tan decidida, no 
només en l’àmbit estricte de la justícia, sinó en molts més àmbits.

S’està qüestionant aquí si aconseguir tancar la Model és quelcom important o no. 
Estem parlant d’una presó que, des del dia que es va obrir –estem parlant de cent 
tretze anys de funcionament d’aquest centre penitenciari– es volia tancar. I no és 
una decisió que prengui un conseller; és que ha de ser possible prendre aquesta de-
cisió, ha de ser possible arribar a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona, ha de ser 
possible que existeixi una logística que permeti, doncs, que els preventius, en aquest 
cas, siguin acollits en un altre centre penitenciari. Clar, és que parlem amb una fri-
volitat que és ofensiva, ho dic sincerament.

I parlem de molts més àmbits. La Llei de reparació jurídica, no?, a totes les per-
sones..., en aquest cas, per les resolucions adoptades pels judicis franquistes, una llei 
que probablement des del punt de vista competencial podria ser qüestionada –perquè 
molt probablement ho podria ser– i que ningú va tenir..., o van tenir la vergonya, en 
aquest cas, de no qüestionar-la des del mateix Estat central, perquè menys mal que 
una persona, una institució, un conseller –en aquest cas, un govern i un parlament–, 
prenen per fi una determinació en aquest país per resoldre una situació d’autèntica 
vergonya, injustificable en una democràcia d’Europa occidental.

Per nosaltres, per tant, escolti, un premi no, dos premis, li hauríem d’haver do-
nat. I, en aquest cas –i sonarà com a floreta, però ho vull dir així–, estem orgullosos 
i cofois, en aquest cas, doncs, també de tenir una consellera que comparteix aquest 
esperit de renovació del conseller Mundó. I crec que la consellera Capella, amb ini-
ciatives com la que va tenir, en aquest cas, per regular els arrendaments urbans, és 
conscient de la necessitat de que el dret es posi al servei de la ciutadania en totes les 
seves modalitats i possibilitats.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el 
diputat Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, efectivament, donar la benvinguda a 
la consellera a la seva comissió, i també als secretaris i al personal del departament 
que ens acompanya. Molt bon dia. Agraïm les explicacions que, de fet, per mi, per-
sonalment, no calien, sobre els mèrits del conseller Mundó, perquè conec la seva 
trajectòria personal i jurídica, que en definitiva és el que es valora aquí.

Voldria remarcar especialment dos dels premis als que ha fet referència ante-
riorment, perquè responen al reconeixement per part de la professió jurídica: el del 
Consell de Col·legis d’Advocats i el del Consell de Col·legis de Procuradors, és a dir, 
de la totalitat dels col·legis d’advocats i de la totalitat dels col·legis de procuradors. 
Per tant, són reconeixements que provenen de la societat civil, i no pas reconeixe-
ments institucionals.

També, evidentment, trobem molt oportú el recordatori del cop d’estat del 18 
de juliol del 36, que allò, efectivament, sí que va ser un cop d’estat. Un cop d’es-
tat –aquell sí– amb violència, amb milers de morts, amb tres anys de guerra, com 
també cop d’estat va ser la sentència del Constitucional en relació amb l’Estatut de 
Catalunya del 2006, que va laminar la voluntat democràticament expressada en un 
referèndum legal per part de la ciutadania, de manera que actualment s’està aplicant 
una norma que no és la que ha estat votada per la ciutadania. Això sí que és un cop 
d’estat postmodern.

I s’ha fet referència a la situació processal de represaliat polític del conseller 
Mundó. I, d’entrada, hi han grups d’aquesta cambra que han arribat a demanar pú-
blicament que no se’ls indulti, per tant, donant per suposada la condemna, vulnerant 
absolutament no ja el que jo modestament pugui dir jurídicament, sinó el que esta-
bleix la Directiva 343 del 2016, de la Unió Europea, en relació amb la presumpció 
d’innocència.

Però és que, a més a més, en relació amb aquest procediment també hi ha no el 
que jo modestament pugui dir, sinó el que –relatiu perfectament al conseller Mundó 
li pot ser aplicable– diu l’Opinió 6/2009, del Grup de Treball sobre la Detenció 
Arbitrària, del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que certament va 
referit al senyor Cuixart, al vicepresident Junqueras i al Jordi Sánchez –expresi-
dent del nostre grup parlamentari. En el referit, perfectament aplicable al conseller 
Mundó, i en relació amb aquest procediment, diu el següent: «La inexistència de 
l’element de violència i l’absència d’informació convincent sobre els fets atribuïbles 
que els involucrin en conductes constitutives dels delictes imputats han generat la 
convicció, en el grup de treball, que les acusacions penals en la seva contra tenen per 
objecte coaccionar-los per les seves opinions polítiques entorn de la independència 
de Catalunya i inhibir-los de continuar amb aquesta pretensió en l’àmbit polític.» 
Aquesta és la realitat del procediment.

I, únicament, dit això, felicitar-me de que el conseller Mundó pugui conti-
nuar prestant serveis en el seu àmbit jurídic a la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per donar respostes als diferents plantejaments i preguntes dels 
grups parlamentaris, té la paraula la consellera, per un temps màxim de tres minuts 
i mig.
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La consellera de Justícia

Gràcies, presidenta. Bé, faig un incís. Van ser medalla d’honor l’any 2014 la con-
sellera Tura, el conseller Vallès, la consellera Gispert i algú altre. Per tant, hi va haver 
ja concessions de medalles a consellers en reconeixement als seus serveis prestats.

Faig una altra reflexió i una pregunta, els llanço una pregunta: diguin-me vos-
tès quin conseller de Justícia ha obtingut aquest reconeixement abans, és a dir, el 
reconeixement bàsicament unànime de tots els col·lectius i operadors del món jurí-
dic com el millor conseller de Justícia. I parlo dels col·legis d’advocats, dels col·le-
gis de procuradors: del Consell de l’Advocacia Catalana, del Consell de Col·legis de 
Procuradors de Catalunya.

I aquesta reflexió em porta al fil de contestar alguna cosa que ha dit la senyora 
García. Vostès sempre fan això del calamar, no?: escampen tinta per tot arreu per 
veure si així es difama, que alguna cosa queda, com deia aquell catedràtic de Dret 
Penal. (Veus de fons.) Doncs, mirin, vostès poden anar ensenyant també cartellets i 
la tablet aquí o l’ordinador per qüestionar el que acabo de dir. Vostès el que fan és, 
de forma permanent, etiquetar la gent, les institucions i les organitzacions. Bé, vos-
tès mateixos deuen saber el que fan, i, per tant, insistiré en aquesta qüestió: l’àmbit 
jurídic, amb tota la seva intensitat i amb tot el seu pes, reconeix el senyor Carles 
Mundó com un dels millors consellers que ha tingut aquest país.

A la senyora Munia Fernández..., vostès falten al respecte a tothom, no tenen 
cap consideració per les institucions, es carreguen principis i drets fonamentals. Per 
exemple, la presumpció d’innocència. Vostès, que tot el dia estan amb la Constitució 
a la boca, s’haurien de llegir i s’haurien de tatuar l’article 24 de la Constitució es-
panyola, per veure si així, veient-se’l cada dia, s’adonen de què diu aquell article. 
Perquè vostè en tres minuts el que ha fet és carregar-se el 24 de la Constitució, tota 
la doctrina del Tribunal Constitucional, tota la doctrina del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea, de drets fonamentals, i vol dir que acaba de –si se’m permet l’expres-
sió– fúmer una puntada als principis i drets constitucionals i als drets fonamentals 
reconeguts en els pactes de dret internacional i en els tractats internacionals. Perquè 
ha fet un totum revolutum que pràcticament ja condemna el senyor Carles Mundó, 
l’exconseller Mundó. La presumpció d’innocència abasta tot el procediment penal 
fins que existeix una sentència ferma que condemna una persona, i això vostès cada 
dia que passa –cada dia, ho fan tot sovint–..., i cada vegada que vostès fan això estan 
vulnerant els drets de les persones.

Jo li demanaria, si us plau, que fessin un exercici i es miressin al mirall i co-
mencessin a parlar amb rigor, amb propietat i garantint els drets de tothom, també 
d’aquells que estan subjectes a un procediment penal, es diguin com es diguin.

Bé, a la senyora Ibarra jo li contestaria una altra cosa. Miri, senyora Ibarra, en 
tot cas, hi ha un mèrit contrastat del senyor Mundó que cap altre conseller o con-
sellera de Justícia li pot arrabassar, si se’m permet l’expressió: tots els altres que el 
van precedir –conselleres i consellers– van prometre tancar la presó Model. Doncs 
l’únic que va tancar la presó Model –ho va dir i ho va fer– ha estat el conseller 
Mundó.

Una altra fita important o dada important que vostè hauria de compartir amb 
nosaltres: l’anul·lació de les sentències dictades en procediments sumaríssims i sen-
se les garanties d’igualtat de parts, dret de defensa, etcètera, que es van dictar en els 
consells de guerra, acabada la guerra i durant el franquisme. Perquè aquests mèrits 
tampoc no els pot reconèixer a altres consellers i conselleres, perquè no ho han fet.

I, bé, en tot cas, jo agrairia al senyor Vidal Aragonés, al senyor Jordi Orobitg i 
al senyor Eusebi Campdepadrós el to i el reconeixement, efectivament, dels mèrits 
del conseller Mundó.

I acabo amb una altra reflexió. Bé, els mèrits de les persones premiades en el 
Premi Justícia, ja sigui amb la medalla d’or o les medalles d’honor, estan contem-
plats en el decret, s’ajusten al decret. I, en tot cas, també els faig una pregunta ge-
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neral: vostès o els seus grups parlamentaris, quan es van concedir les medalles 
d’honor als consellers de Justícia que els he enumerat abans, també van fer una pre-
gunta? O és que hi ha un substrat diferent perquè a vostès no els agrada que s’hagi 
concedit la medalla d’or al conseller Mundó?

Ho he dit en la meva primera intervenció: en el fil conductor de la medalla d’or 
i de les medalles d’honor dels premis de reconeixement que es van fer aquest 2019 
–per tant, es concedien les medalles d’honor i d’or del 2018–..., hi havia un fil conduc-
tor molt clar sobre la rellevància de les persones en la defensa dels drets fonamentals, 
en la defensa de les persones més desafavorides i desvalgudes en els procediments 
judicials, en la defensa del que és el dret a l’accés a la justícia i, per tant, a l’obtenció 
de justícia en igualtat de condicions. I si vostès desgranen cada una de les persones 
reconegudes, és evident que el fil conductor són els drets fonamentals, el dret de de-
fensa i el treball efectiu per fer-ho efectiu i per, òbviament, defensar les persones i la 
ciutadania.

Gràcies.

La presidenta

Ara, si voleu que obrim un torn de paraula... (Veus de fons.) Sí. És d’un minut. 
Jo ho diré als diputats, i si volen l’agafen i si no... Voleu el torn de paraula? (Veus de 
fons.) El torn de paraula per al Grup Parlamentari de Ciutadans. Un minut.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muchas gracias. Mire, señora Farré... (Algú diu: «Capella.») Bien. Balones fuera. 
Además, se ha puesto usted muy nerviosa. Parece que el tema le toca en lo personal. 
Bien. Nosotros somos libres para tatuarnos lo que queramos, y también le decimos a 
usted que no hace falta que se tatúe nada; simplemente, dar una vuelta por el mundo, 
conocer las democracias occidentales, diferenciar lo que es un golpe de estado y lo 
que no es un golpe de estado, y conocer muy bien la Constitución española de 1978, 
que parece que la tiene usted bastante lejos.

Balones fuera. No puede darnos criterios objetivos, porque no los hay: es la utili-
zación espuria de los medios públicos para su propia función y para su propio teatro. 
Poco favor le hacen a la justicia.

Una reflexión más, que han tenido a bien hacer otros compañeros, además: ¿de 
verdad creen que a los políticos hay que premiarles por su trabajo, es decir, la labor 
que desarrolla un consejero, en este caso, que tiene que ser tendente a la excelencia, 
como no puede ser de otra manera, desarrollando su labor, dentro de los límites de 
los principios del derecho? Le mandan ustedes un mensaje a la sociedad de que los 
que se llevan los premios son los consejeros y los políticos, que hacen su trabajo, 
por cierto, muy bien pagados, aquí en Cataluña, de los consejeros mejor pagados de 
toda España.

Mire, le damos algunas ideas, por si tiene a bien..., al Premio Justicia de 2019. 
Por ejemplo, los funcionarios que trabajan gracias a ustedes a 36 grados centígra-
dos, si la inspección de trabajo no tiene a bien cerrar los juzgados. Por ejemplo, los 
abogados del turno de oficio, ¿eh?, con las condiciones en que están desarrollando 
su trabajo, también, de manera altruista, muchas veces. Por ejemplo, profesionales 
del derecho, absolutamente poco conocidos, que son doctrina en derecho, pero que, 
si no comulgan con sus ideas, pues, tampoco les van a dar ningún premio, por su-
puesto. Y miles de personas que trabajan para que el sistema salga adelante a pesar 
de ustedes.

La presidenta

Gracias, diputada. És el torn de la diputada Ibarra. (Veus de fons.) No farà el seu 
torn. Vidal? (Veus de fons.) Tens un minut.
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Vidal Aragonés Chicharro

Sí, no ho anava a fer, però hi ha algunes coses... Primer de tot, no vull pensar que  
ningú qüestiona que tal dia com avui es va donar un cop d’estat. Vull pensar que nin-
gú ho qüestiona. Per tant, estaria bé que de vegades fóssim molt curosos i molt cu-
roses.

Dit això, i en la data d’avui, li volem fer una petició, a la consellera. Després del 
18 de juliol va haver-hi un 19 de juliol, i, fruit d’aquest 19 de juliol, que va ser una 
revolució que vam tenir en aquest país, va haver-hi un conseller de Justícia que va 
ser Andreu Nin. Andreu Nin no té cap premi, i va ser conseller de Justícia, i en la 
seva curta etapa, pràcticament fins al maig de 1937, va tenir una dilatada actuació 
jurídica sense ser jurista de formació. Això també el que demostra, evidentment, és 
que les titulacions moltes vegades no són tan importants com una pràctica coherent 
en l’exercici polític i en el coneixement de les matèries. I, per tant, que pogués estu-
diar, la consellera –seria, evidentment, un títol pòstum; va morir assassinat a Alcalá 
de Henares el juny de 1937–, que es pogués fer aquest reconeixement.

Sobre la resta, ja hem manifestat en la primera intervenció el que pensàvem.

La presidenta

El torn del diputat Orobitg, de... (Veus de fons.) Ah, Esperanza, perdona. (La 
presidenta riu.) El torn de la diputada García, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, miri, senyora consellera, no ens ha dit cap motiu objec-
tiu ni incompatibilitat que tingui la conselleria per concedir o no aquest premi. No 
tenen vostès ni criteris objectius fixats ni en pro ni en contra. Vostè m’acusa aquí 
de fer servir tinta de calamar, i això no és veritat. Escolti, hi ha unes... Li ensenyava 
la tablet perquè en paper és més difícil, no?, veure el titular. El mateix Consell de 
l’Advocacia Catalana, juntament amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha sigut 
condemnat per vulnerar els drets dels seus col·legiats i prendre part política en afe-
gir-se o adherir-se al Pacte nacional pel dret a decidir.

És més, ho va dir el TSJ, ho va dir el Suprem el 3 de juliol. Això no és tinta de 
calamar, això és una sentència judicial –vostè és consellera de Justícia, m’imagino 
que la respecta–, que diu: «Actuó como actor del juego político tomando posición 
de parte. No es ajustado a derecho que una corporación tome posicionamiento sobre 
cuestiones políticas.» Amb la qual cosa jo entenc una certa simpatia per part d’al-
gunes entitats –no m’ho imagino, hi han sentències que així ho certifiquen– amb la 
causa independentista. I, per tant, a mi no em serveix que corporacions de dret pú-
blic abans que vostès hagin reconegut el senyor Mundó.

Miri, fa uns mesos van reconèixer també amb la medalla d’or, o van intentar 
reconèixer, la senyora De Gispert. El criteri que vostès segueixen és que sigui dels 
seus, punt; ni conducta exemplar, ni antecedents penals o obertura de judici oral 
contra les persones que són condecorades. Jo entenc que vostès li vulguin fer un ho-
menatge al seu excompany de partit, però facin-ho des del seu partit, no des de les 
institucions que són de tots.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà, el diputat 
Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc... No pensava fer-ne ús, perquè, a diferèn-
cia d’alguna portaveu d’aquesta comissió, crec que si no millores el silenci val més 
no parlar, no?, però, de tota manera, alguna cosa de les que s’ha expressat em sobta.

Si els polítics han de rebre premis... Doncs es pot queixar a la Reial Acadèmia 
Sueca i que li treguin el premi a en Barack Obama, no?, perquè va ser Nobel de la 



DSPC-C 316
18 de juliol de 2019

Sessió 10 de la CJ  14

Pau. Vull dir, ho trobo una mica absurd, perquè en definitiva... (Veus de fons.) No, 
sí, clar... Perdoni, els mèrits del senyor Barack Obama per rebre un premi devien ser 
uns, i els mèrits del senyor Carles Mundó jo crec que estan més acreditats. És que, si 
vostè em perdona, té molt més dret a rebre aquest premi el senyor Carles Mundó per 
la tasca feta que el senyor Barack Obama, que l’acabaven d’escollir i que, per tant, no 
havia fet cap mena de política pública que avalés el seu Premi Nobel de la Pau. Però 
en aquest cas... (Veus de fons.) Sí, sí. Perdonin, sí, sí; les coses al seu lloc. (Veus de 
fons.) No, no. Si vostès en un període de dos anys miren la relació de tasques, de po-
lítiques, que ha dut a terme el senyor Carles Mundó, cada una en el seu àmbit –cada 
una en el seu àmbit–, perdoni, la comparativa no té color. Per tant, nosaltres...

Igual que en algun altre punt dels que veurem avui, el seu posicionament al·lu-
deix estrictament a un criteri partidista, a un criteri de desgast del Govern i a un 
criteri de qüestionar no només les institucions d’aquest país, sinó també principis 
bàsics, com abans s’ha expressat, com ara el principi de la presumpció d’innocència.

Per nosaltres, la discussió que avui estem mantenint és absurda, perquè els mè-
rits per assolir aquest premi estan més que contrastats, i, per tant, no existeix cap 
mena de discussió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el 
diputat Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Suposo que la referència que es feia per part del Grup 
de Ciutadans a l’ús espuri de mitjans públics per a finalitats polítiques es referia a 
utilitzar el Tribunal Suprem per jutjar governs legítims per haver senzillament inten-
tat donar la veu als ciutadans. (Veus de fons.)

I, pel que fa a la Constitució, efectivament, tots ens la coneixem, però els que són 
tan entusiastes de la Constitució van massa de pressa. Se salten l’article 1, que és on 
parla de democràcia, van directament al 2, i del 2 salten directament al 155, passant 
per alt l’article 10 i l’article 96, que és el que estableix que tots els tractats internacio-
nals, i específicament els de drets humans, formen part directament de l’ordenament 
jurídic intern, i, a més a més, són directament invocables i aplicables.

Per tant, jo els recomano que en facin un repàs. Si tant se l’estimen, no vagin tan 
de pressa i llegeixin-la completa.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per donar resposta als diferents grups parlamentaris, té la pa-
raula, per últim, la senyora consellera, per un temps màxim de dos minuts, que le 
ruego...

La consellera de Justícia

Sí, que es respectin. Gràcies, presidenta. No, breument. Torno a analitzar els pre-
mis, perquè algú s’ha despistat en els terminis i els períodes de temps que engloben 
el reconeixement del senyor Mundó amb posterioritat al 2017: març del 2018, Col·legi 
d’Advocats de Girona; abril del 2018, Col·legi d’Advocats de Manresa; juny del 2018, 
Col·legi d’Advocats de Terrassa; juliol del 2018, Col·legi d’Advocats de Figueres; 
2018, octubre, Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya; novembre del 2018, 
Col·legi de Graduats Socials de Catalunya; desembre del 2018, Consell de Col·legis 
de Procuradors de Catalunya; gener del 2019, Col·legi Oficial de Criminòlegs de 
Catalunya. Ho dic perquè reflexionin sobre les dates en què se li atorguen els premis 
i el reconeixement que representa l’atorgament d’aquestes insígnies d’or, col·legiat 
d’honor..., cada col·legi amb la insígnia o el títol que creu que és més rellevant per 
concedir-li al conseller Mundó.
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La segona..., els torno a preguntar el mateix: digui’m quina consellera o conseller 
de Justícia ha rebut el reconeixement públic d’una forma notòria a través dels opera-
dors jurídics i en àmbits universitaris que ha rebut el conseller Mundó.

Per tant, si vostès es fan aquesta pregunta i la contesta és aquest nombre de pre-
mis, i, per tant, de reconeixement públic, deuran entendre que quan el Departament 
de Justícia li concedeix la medalla d’or té en compte moltes coses: la feina feta com 
a conseller, el reconeixement públic i, òbviament, la feina, com apuntava algun dels 
portaveus que ha intervingut, que dona suport al Govern actual de Catalunya, en 
l’escàs temps que va estar al capdavant del Departament de Justícia, dos anys –no hi 
arriben. Per tant, home, els mèrits són més que reconeguts.

Li he d’agrair al portaveu Vidal Aragonés la menció al conseller de Justícia 
Andreu Nin, que, per cert..., i, per tant, estudiarem aquesta possibilitat, i recordar 
que va ser el conseller que va nomenar per primera vegada una dona com a jutgessa. 
I, per tant, és una qüestió en què el departament hi està atent i amatent. I estem es-
tudiant aquest període de la història de la justícia a Catalunya, i, per tant, posant en 
valor el fet que va ser el primer en tot l’Estat espanyol..., la primera dona nomenada 
com a jutge, i va ser fet pel conseller Andreu Nin. Per tant, la conselleria està al cas 
de tot allò que afecta la història del país, i, per tant, que ha sigut rellevant des del 
punt de vista dels canvis i transformacions socials en l’àmbit de la justícia.

Per cert, que cal, òbviament, que ho posem en relleu, perquè costa molt, en l’àm-
bit de l’Administració de justícia, que els canvis es produeixin. Diuen que el dret 
neix mort, però la justícia va lenta, i moltes vegades arriba tan tard que ja no és jus-
tícia.

Per tant, és bo que recordem allò que ha significat un canvi de mentalitat, un can-
vi substancial en el que és l’Administració de justícia, i, per tant, en la garantia dels 
drets fonamentals de les persones. I, per tant, no es preocupi, que nosaltres prenem 
deguda nota d’aquesta qüestió.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. 

Sessió informativa amb la consellera de Justícia sobre la gestió dels 
serveis penitenciaris amb relació al cas d’Oriol Pujol

355-00079/12

Passem al segon punt, que és la sessió informativa de la Comissió de Justícia 
amb la consellera sobre la gestió de serveis penitenciaris amb relació al cas d’Oriol 
Pujol. Per donar la paraula a la consellera..., té un temps màxim de set minuts.

La consellera de Justícia

Gràcies, presidenta. Bé, faig també dos prèvies, que és bo que recordem també 
en quin àmbit ens movem i què vol dir tot això. En primer lloc, posar en valor els 
serveis penitenciaris catalans, els funcionaris públics que treballen en els diferents 
àmbits i, per tant, amb diferents responsabilitats en tot el sistema dels serveis peni-
tenciaris catalans, mesures penals alternatives, atenció a la víctima... I, per tant, nos-
altres –i m’ho han sentit a dir moltíssimes vegades– posem en valor la feina que fan, 
una feina incansable i que també és d’aquelles polítiques públiques moltes vegades 
oblidades i que quan surten a les notícies o surten en els diaris és per qüestions que 
algú vol que siguin negatives.

Però, en tot cas, jo poso en valor la feina dels serveis penitenciaris catalans, la 
seva alta capacitat de transformar i, per tant, treballar en el fet de dotar d’oportuni-
tats les persones. I, per tant, per nosaltres, doncs, mereix el reconeixement públic a 
tothora i en tots els moments.
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En segon lloc, una qüestió que a vegades queda també en entredit i a vegades hi 
manca una mica de rigor, en afirmacions que es fan. En primer lloc, qui acorda si 
una persona va a la presó o no hi va, o quin tipus de mesures se li apliquen –si són 
de privació de llibertat o no són de privació de llibertat–, és un jutge o una jutges-
sa, o una sala de l’audiència o una sala del Tribunal Suprem o una sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, una sala penal. I, per tant, qui decideix termi-
nis, temps, doncs, és una sentència judicial; no són ni els serveis penitenciaris de 
Catalunya ni la consellera de Justícia ni el Govern de Catalunya.

Faig aquestes dos afirmacions perquè és bo que també, doncs, posem en context 
el debat que suscitarà la qüestió que se’m planteja.

I vaig al moll de l’os, que és com s’aplica la Llei orgànica general penitenciària, 
com s’aplica el Reglament penitenciari, quina és la manera de treballar, com es fan 
les coses, i, en definitiva, també posar l’accent en els resultats que es deriven d’una 
feina ben feta per part dels serveis penitenciaris catalans.

Quan una persona arriba amb un manament judicial d’un jutge perquè ingres-
si en una presó per complir una sentència –pot ser per mesures preventives, que és 
presó preventiva, però en virtut d’una sentència judicial, que és quan entren en joc 
la llei i el Reglament penitenciari–..., doncs, des de l’ingrés a la presó de qualsevol 
persona condemnada amb sentència ferma, el que ha de fer la junta de tractament 
del centre penitenciari és analitzar la persona, i, per tant, establir una qüestió que 
diuen la llei i el reglament: disposa de dos mesos com a màxim –dos mesos com a 
màxim– per fer una proposta de classificació inicial.

Aquesta primera classificació pot ser en primer grau, que és el que es correspon 
amb el règim tancat; en segon grau, que es correspon amb el règim ordinari, o bé 
en tercer grau, que es correspon amb el règim obert, en aplicació del Reglament 
penitenciari. Un equip multidisciplinari del centre entrevista la persona privada de 
llibertat, el seu entorn familiar, n’estudien l’expedient judicial, l’avaluen, i en reunió 
d’equip discuteixen les característiques del cas i quin grau de classificació proposen. 
Faciliten, doncs, un informe dels psicòlegs, juristes, educadors i treballadors socials, 
que es dirigeix a la junta de tractament del centre, on cada professional exposa el cas 
de la seva disciplina i en fa una proposta de grau.

Aquests informes s’estudien en el si de la junta de tractament, un òrgan col·legiat. 
Aquesta junta de tractament acorda una proposta de grau en funció dels informes re-
buts i fa l’elevació al servei de classificació de la Subdirecció General de Programes 
de Rehabilitació i Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima, que és qui pren la decisió definitiva, ja sigui confirmant o modificant 
la proposta per garantir la unitat de criteri de tots els centres penitenciaris. Saben 
vostès que cada centre penitenciari té una junta de tractament i té aquests equips 
multidisciplinaris, que són els que analitzen i treballen per tal d’assolir els objectius 
del sistema penitenciari, dels serveis penitenciaris, que no són altres que els de la 
reinserció, que la persona pugui tornar a viure en l’àmbit social i que pugui ser in-
closa en l’àmbit social.

Deia que és un procés únicament i exclusivament de caràcter tècnic. És impor-
tant remarcar que una de cada quatre persones privades de llibertat a Catalunya es 
troba en règim de tercer grau. Així mateix, vuit-centes persones l’any –segons el re-
flex d’aquests darrers anys– han estat classificades inicialment en tercer grau.

Què suposa, la classificació en tercer grau? Doncs la classificació en tercer grau 
suposa la sortida de l’intern durant el dia per treballar o realitzar activitats forma-
tives o de tractament encaminades a la reinserció i la tornada al centre penitenciari 
per dormir, i que el personal de tractament mantingui la supervisió necessària –que 
és que, a més a més, ho diuen la llei i el Reglament penitenciari– sobre el cas, amb 
entrevistes de seguiment i els controls que s’escauen. Ha de romandre al centre peni-
tenciari un mínim de vuit hores. El cap de setmana el pot passar al domicili. També 
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implica el trasllat de l’intern des d’un centre penitenciari de règim tancat, de règim 
ordinari, fins a un centre penitenciari de règim obert.

Què diu l’article 100.2? L’article 100.2 del Reglament penitenciari també per-
met barrejar les condicions de vida del segon i el tercer graus. En aquests casos, en 
aquests supòsits, la diferència amb el tercer grau és que la persona privada de lliber-
tat ha de passar el cap de setmana tancada, és a dir, al centre penitenciari. En canvi, 
amb el tercer grau, com els deia abans, passa tot el cap de setmana a casa, sense ha-
ver de dormir al centre. No es tracta d’una mesura excepcional: en el cas del 100.2, 
a quatre-centes cinc persones internes l’any se’ls aplica l’article 100.2.

Les decisions preses per la junta de tractament per al cas que ens ocupa entren 
dins de la plena normalitat en el funcionament dels serveis penitenciaris de Catalunya. 
Tanmateix, aquests fets han estat objecte de pregunta parlamentària de forma, si se’m 
permet, doncs, recurrent. El 29 de maig, en sessió de control, la diputada senyora 
Roldán, del Grup Parlamentari de Ciutadans, va afirmar: «Lo de intentar burlar las 
resoluciones judiciales y lo de interpretar a su antojo las normas, pues, viene siendo 
desgraciadamente la tónica de su Gobierno.»

El 13 de juny hi va tornar; també en sessió de control la senyora Roldán va arri-
bar a dir que la consellera mentia, i que era indecent, el que feia: «Pues bien, señora 
Capella, mintió usted en sede parlamentaria, lo sabe usted muy bien y lo confirma 
también la juez en su auto. Ingresó el 17 de enero en prisión y ustedes le dieron el 
tercer grado el 14 de marzo. Es que ni siquiera en eso han sido ustedes capaces de 
cumplir con la Ley penitenciaria, de verdad.»

Tot això, mentre ens donava lliçons sobre el funcionament del sistema peniten-
ciari i pretenia explicar-me què deia l’auto o la interlocutòria de la jutgessa de vigi-
lància penitenciària. I és que entre el que diu la llei i el que vostès interpreten, doncs, 
ja... (Veus de fons.) Vaig acabant –vaig acabant–, presidenta.

De nou, el 13 de juny, en sessió de control, la diputada del Partit Popular, la se-
nyora García, va arribar a afirmar: «Lo que han hecho ustedes lo han destacado muy 
bien la jueza de vigilancia penitenciaria y la fiscalía. Es trato de favor –trato de fa-
vor– y arbitrariedad máxima. Han intentado ustedes saltarse una sentencia judicial 
dictada en un juzgado con las totales garantías democráticas.»

Diputades i diputats del Partit Popular i Ciutadans, s’han llegit vostès la 
Resolució 1168/19, d’11 de juliol del 2019? Pensen vostès rectificar les afirmacions 
que han anat destil·lant al llarg de les preguntes parlamentàries? Vostès també de-
manaran que compareguin els tres magistrats que conformen la secció 21 de l’Au-
diència Provincial...?

La presidenta

Consellera...

La consellera de Justícia

...de Barcelona? Faran vostès això? Si no fan vostès això, rectifiquin i diguin que 
vostès van ser els que van tergiversar la llei, la interpretació legal del tercer i del 
segon graus, i que, per tant, ho van fer únicament i exclusivament per raons parti-
distes.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Ara, per formular preguntes o demanar aclariments a la 
intervenció de la consellera, és el torn dels grups parlamentaris, per un temps mà-
xim de tres minuts. Li dono la paraula al diputat Manuel Rodríguez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora presidenta. Una prèvia, només per comentar que vostè ha dit 
que seria molt estricta amb el tema dels temps i, evidentment, no ho està sent, no?, 
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perquè, com hem vist en la darrera intervenció i ara, s’està allargant massa, la con-
sellera. En tot cas, agrairia que com a mínim es compleixin els temps acordats. 
(Remor de veus.)

Bien, en primer lugar... (Persisteix la remor de veus.) Si me dejan... Gracias.

La presidenta

Per favor...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

En primer lugar, la falta de compromiso del Gobierno Torra i de su conselleria 
de Esquerra Republicana con la corrupción ha quedado demostrada con el caso de 
Oriol Pujol. Se trata de un caso que ha generado una gran alarma social, porque es-
tamos hablando de un corrupto confeso, condenado, que estuvo durante años delin-
quiendo impunemente y que se aprovechó de su condición de diputado y de político 
–como en el caso ITV o en el caso Pujol– y que milagrosamente se ha rehabilitado 
en nada, en unas vacaciones de un mes y medio.

Lo cierto es que el príncipe del 3 por ciento la ha hecho y no la ha pagado. Salió 
de prisión después de cincuenta y cinco días con una condena de dos años y medio 
después de haber robado, chorizado, trincado nada más que 433.660 euros de todos 
los catalanes aprovechándose de su poder, de su posición social y política, mediante 
el tráfico de influencias.

Este señor no ha cumplido ni la cuarta parte de la pena, y el mal ejemplo que se 
está dando a la sociedad –especialmente en épocas de crisis económicas, fue cuan-
do se cometieron aquellos delitos– tiene una potencia destructiva, tal y como dice 
también el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, y mina la confianza hacia 
las instituciones penitenciarias catalanas y su departamento, señora Capella. Por 
ello, desde nuestro grupo siempre hemos defendido la necesidad y el cumplimiento 
íntegro de las penas –que para algo están, las penas.

Es cierto que la Junta de Tratamiento de Brians 1, dependiente de su departa-
mento, concedió el tercer grado en un tiempo récord. No han respetado el tiempo 
de observación ni han esperado al cumplimiento de la cuarta parte de la condena, 
que no se lo creía ni la jueza de vigilancia penitenciaria. Y por eso le digo que no 
compartimos el criterio judicial de segunda instancia, aunque lo respetamos, como 
siempre hemos hecho. Y por la misma razón le insto a que respeten todas las reso-
luciones judiciales que vengan en el futuro, vengan de donde vengan.

Además, por ello le preguntaría, señora Capella: ¿a cuántos corruptos confe-
sos por los mismos delitos se les aplica el mismo criterio que al señor Oriol Pujol? 
Querríamos también tener esa información, que nos la facilitara, por parte también, 
incluso, de esa junta de tratamiento.

Ahora la sociedad sabe que cometer delitos económicos y ser un corrupto les 
puede salir muy barato, al menos si están en Cataluña, si roban 433.000 euros de 
todos los catalanes o si se aprovechan de su poder e influencia para delinquir o fal-
sificar documentos, porque sabrán que en cincuenta y cinco días estarán en la calle. 
Y por esa razón el mensaje que están transmitiendo ustedes es a todos los corruptos, 
que querrán imitar al hijo del capo de la mafia del 3 por ciento para venir a Cataluña 
a cumplir condena, y, si puede ser en el departamento dirigido por usted, mejor, por-
que en cincuenta y cinco días estarán listos para volver a delinquir.

Los presos tienen derecho a ser clasificados en el grado que corresponda, a par-
tir de los dos meses de internamiento en el centro penitenciario, y existe un plazo 
mínimo de observación para determinar su situación, que por lo general suele ser 
después de cumplir una cuarta parte de la condena. También me gustaría que me 
respondiera –sí, sería importante en este caso– por qué en menos de dos meses..., 
¿qué prisa tenían para soltarlo antes de que cumpliera una cuarta parte de la conde-
na? Queremos que usted, señora Capella, nos ilustre sobre el tratamiento, moral y 
valores que curan a los corruptos en cincuenta y cinco días.
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Y, por último, le pregunto si garantizar la salida de prisión en un mes y medio 
del señor Oriol Pujol es una de las medidas estrella del nuevo Gobierno Torra.

Muchas gracias.

La presidenta

Gracias, diputado. Es que antes lo que ha pasado..., por eso no lo teníamos puesto 
ahí, es nuevo, no entendemos cómo va, le habíamos dado a un botón y no nos fun-
cionaba. Igualmente, les voy a poner un poquito más, porque como la consellera se 
ha pasado del tiempo, les he dado un poquito más –a él también. Un poquillo, ¿vale? 
Ahora es el turno de palabra de la diputada Ibarra, del Grup Parlamentari del Partit 
dels Socialistes de Catalunya.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, la consellera ha començat posant en valor la feina dels 
serveis penitenciaris, i, evidentment, el nostre grup no pot fer altra cosa que afe-
gir-s’hi, a aquesta mostra de reconeixement a la seva feina, no? Però també li hem 
de dir a la consellera que el millor reconeixement a la feina dels serveis penitencia-
ris és precisament facilitar-los aquesta feina, és dotar les plantilles suficientment, és 
garantir la màxima seguretat a la feina, i, en definitiva, posar les condicions perquè 
la tasca que fan els serveis penitenciaris en qualsevol dels llocs que desenvolupen 
aquesta tasca, doncs, sigui el màxim d’àgil, de segura i d’efectiva possible.

Bé, el cas del senyor Oriol Pujol. Hem vist com el 17 de gener del 2019 ingressa 
a Brians 2 per complir-hi dos anys i mig. Havia demanat, el senyor Pujol, una mesu-
ra penal alternativa, que l’audiència li va denegar. Vam veure com el 29 de març va 
sortir en règim obert per la decisió de la junta de tractament. Després, el 10 d’abril 
la fiscalia va recórrer la concessió, per part de la conselleria, d’aquest tercer grau, i 
va dir que es transmetia el missatge que sortia gratis, delinquir, i que la llei no era 
igual per a tothom. El 23 de maig el jutjat de vigilància penitenciària revocava el 
tercer grau. La Generalitat després li va aplicar el 100.2, i posteriorment l’Audiència 
Provincial de Barcelona, la secció 21, va avalar el règim obert, que se li aplicava l’11 
de juliol. No sé si entremig m’he deixat algun pas, perquè com que hi ha hagut com 
un serial, doncs, pot ser que me n’hagi deixat algun pas, no?

Però sí que és cert que la imatge que hem donat a la ciutadania en general és que 
hi ha alguna cosa que no s’entén. I quan parles amb la ciutadania, amb ciutadans i 
ciutadanes, et diuen: «Escolta’m, aquí, al final, qui roba per una quantitat de..., jo 
què sé, deu euros, li cau no sé quina pena, i, en canvi, a aquest senyor, que ha tingut 
aquesta actuació...» És veritat, això no s’entén. I per això el que li volíem demanar, 
consellera, és la màxima transparència i la màxima informació a la ciutadania –no 
sols a aquests diputats i diputades, sinó a la ciutadania– perquè es puguin entendre 
les decisions que s’han pres des de la junta de tractament i les decisions que s’han 
pres, en definitiva, en tot aquest procés del senyor Oriol Pujol.

Nosaltres no estem a favor de que hi hagi tractaments especials per a ningú, ni 
per a les persones que tenen relacions amb els àmbits econòmic, polític, social, judi-
cial, ni per a aquelles que..., ni a favor ni en contra, eh? I, per tant, el que no podem 
fer és fer un tracte discriminatori a ningú, per molt que ens escandalitzés l’actuació 
que va tenir, per molt que ens repugni la seva trajectòria i la de molts membres de la 
seva família. Però, evidentment, hem de ser equànimes, i hem de treballar i hem de 
plantejar un sistema judicial igual per a tothom.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, el diputat Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Nosaltres, quan votàvem a favor de la compareixença de la 
consellera amb relació a aquesta qüestió, ja vam manifestar que la seva presència 
avui no serviria per poder aclarir el tema de fons; una altra cosa és l’explicació so-
bre el tractament que ha tingut quant a la qualificació, que ja l’ha fet, i que, a més, 
l’han fet dues sentències judicials, com a mínim. Mirin, nosaltres hem anat a fer 
la lectura d’aquestes. Podem estar més d’acord amb una, podem estar més d’acord 
amb l’altra... Sincerament, des d’un punt de vista tècnic i jurídic, ambdues ens po-
den semblar que poden ser ajustades a dret; de vegades això passa, en dret. És així 
de complex, això no és un món científic.

Això sí, pensem que no estem situant el centre on hauria d’estar: el primer és que 
ens agradaria que la resta d’interns tinguessin els drets tan intactes i tan reconeguts. 
Quan altres interns demanen classificació, no tenen aquest tractament: ni per part, 
segurament, en algun moment, de junta, excepcionalment –també ho vull dir–, però 
tampoc, i sobretot, per part dels tribunals. I volem anar als orígens, i els orígens són 
dos. Un, el concret. Mirin, tot el que estem parlant avui té un origen en una condem-
na pactada amb fiscalia –pactada amb fiscalia– que diu el següent: «dos anys i mig», 
amb el desglossament: «cinc mesos per tràfic d’influències» –condemna de cinc me-
sos per tràfic d’influències, això és una vergonya–; «vuit mesos per suborn» –una 
altra vergonya–, «i un any i mig per falsedat documental» –una absoluta vergonya. 
Això és el que es pacta amb fiscalia.

I això passa no únicament en el concret, per una banda, perquè evidentment del 
que estem parlant és de la família Pujol Ferrusola. I els Pujol Ferrusola, a banda de 
ser règim del 78, aquí, al nostre país, s’han dedicat a robar legalment, a través del 
neoliberalisme aplicat a la política, i a robar il·legalment durant dècades: l’herència 
de l’avi, que se l’emporten a Andorra; Banca Catalana..., no ho podem dir, pel ti-
pus de procediment judicial, però algun dia ja es descobrirà, què va passar a Banca 
Catalana; el Pere, la Mireia i la Marta Pujol Ferrusola, imputats per frau fiscal i 
blanqueig de capital; l’Oleguer Pujol Ferrusola, imputat per blanqueig de capitals 
i frau. I així continuaríem. Pensen, alguns dels que estem en aquesta sala, que els 
veurem molt temps a la presó? Clar que no. No els veurem molt temps a la presó. Si 
tenen pactes amb fiscalia com aquest, difícilment.

Per què? Perquè representen el que és el poder màxim nascut del règim del 78 
aquí, o en aquesta part del nostre país, que és Catalunya. I, per tant, nosaltres el que 
volem fer és emplaçar el conjunt de grups perquè demanem una compareixença, pri-
mer, a fiscalia, perquè ens expliqui aquest pacte; en segon lloc, al senyor Pujol Soley 
–estem parlant del senyor Jordi Pujol en uns altres temps–, i, per una altra banda, 
també fins i tot al màxim responsable de la Policia Nacional espanyola, perquè ens 
expliqui si els darrers sis mesos ha parlat amb el senyor Jordi Pujol Soley o no hi ha 
parlat, que ens ho expliqui.

I, per últim –ja ho vam fer en l’anterior intervenció, quan es proposava la present 
compareixença–, al Grup de Ciudadanos també li demanem una altra cosa. Havia 
tingut històricament una relació preferent amb el senyor Melero –deuen recordar 
aquells dinars i sopars a El Taxidermista, quan fundaven el seu partit. Preguntin-li 
al senyor Melero com s’obtenen aquests pactes amb fiscalia. No pot venir a aquesta 
compareixença, perquè evidentment ha de mantenir el secret professional, però a 
vostès, que hi han tingut històricament –ara potser ja no tant– una relació preferent, 
segurament el senyor Melero els ho pot explicar.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn de paraula del Subgrup Parlamentari Partit Popular, 
de la diputada Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, consellera, jo crec que l’última sentència de l’audiència 
provincial, doncs, conté unes afirmacions que sí, que no tenim cap problema en dir 
que, evidentment, justícia i exemplaritat, quan es barregen, acostumen a no compor-
tar l’aplicació estricta de la justícia, que ha de ser cega..., en fi, la imatge que tots te-
nim, no? Però això no vol dir –això no vol dir– que nosaltres hàgim fet afirmacions 
que no tenen una sustentació en una resolució judicial, com és el cas de la sentència 
i de la resolució de la jutgessa de vigilància penitenciària.

Perquè, a més, la imatge que s’ha traslladat és la que és, i és tracte de favor. No 
és habitual –i això vostè ho sap perfectament– que una persona que hagi estat con-
demnada a dos anys i mig de presó no passi, vaja, més que tres mesos i escaig dins 
del centre penitenciari. Evidentment, les sentències es respecten, tant les unes com 
les altres, ens agradin o no. A veure si vostès n’aprenen, en prenen nota, i fan exac-
tament el mateix. Perquè no fan el mateix quan tenen responsabilitats, i el senyor 
Mundó n’és un exemple, i per això està en la situació que està.

La realitat és que hi ha una imatge que s’ha traslladat, que és de tracte de favor, 
que és inevitable. Que sí que ens en podríem anar –mira, per una vegada coincidim 
amb la CUP (l’oradora riu)– a l’origen, diguem-ne, de la condemna, amb unes con-
demnes jo crec que poc ajustades al marge, a la forquilla que dona el mateix Codi 
penal. Però, en qualsevol cas, és una condemna per conformitat –dues parts es po-
sen d’acord–, i, per tant, no analitzarem tampoc la falta..., la legitimitat o no de la 
sentència.

Les sentències es respecten, s’acaten, malgrat que no es comparteixin. I, per 
tant, nosaltres és el que farem: respectar la sentència, l’última que s’ha dictat, que és 
aquesta de l’audiència provincial, malgrat que no hi coincidim.

La presidenta

Gràcies, diputada, per ser l’única que respecta el temps (la presidenta riu). (Veus 
de fons.) No, no, no, ja sé que... (Veus de fons.) Reclama que també l’ha respectat. És 
veritat. És veritat que el senyor Orobitg abans també l’ha respectat. (La presidenta 
riu.) És broma, eh? A veure, ara li toca el torn al Grup Parlamentari Republicà, el 
senyor Orobitg, que respectarà el temps.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, jo, que soc una mica il·lús, pensava que 
avui escoltaríem una disculpa; sincerament, ho dic, senyora consellera, però ja veiem 
que no és així. Totes aquestes intervencions parlamentàries que vostè ha esmentat es 
van fomentar, precisament, en una resolució judicial que suposadament qüestionava, 
en aquest cas, una praxi del departament. I en aquest cas tenim una nova resolució, en  
aquest cas interposada contra el recurs..., un recurs interposat contra la primera, que 
resolen tres magistrats de l’audiència provincial. No estem parlant de jutges; estem 
parlant de tres magistrats, que es pronuncien en uns termes bastant contundents no 
només respecte a la jutge de vigilància penitenciària, sinó també respecte a fiscalia. 
Perquè, home, fins i tot fa esment de que s’ometen paràgrafs sencers, en aquest cas, 
dels informes, que avalaven la mesura que es proposava. Per tant, nosaltres, des del 
punt de vista de fonamentació, primer, de la compareixença, i segon, del caràcter 
d’aquesta, sincerament, estem una mica sorpresos, no?

Escolti, podem compartir o no si la pena que ha rebut aquesta persona per part 
dels òrgans jurisdiccionals és proporcional o no als actes que va cometre o a l’alar-
ma social que pogués haver generat. I podem compartir que no ho és. Probablement 
hauria de ser molt més àmplia. Però, escoltin, les responsabilitats s’han de demanar 
a qui s’han de demanar. En aquest cas, la conformitat va ser amb fiscalia, eh?, i en 
aquest cas va ser validada per un organisme jurisdiccional. I el que li correspon a 
la conselleria és posar els mitjans necessaris perquè tots els presos, fins i tot en una 
condició inusual com és la d’aquest..., perquè, en aquest cas, la mateixa resolució de 
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l’audiència ja posa en evidència que, per la pena que li va ser imposada..., aquesta 
pena habitualment és suspesa, i no ho va ser precisament per aquest criteri de pre-
venció general, és a dir, per donar una resposta social a una situació que s’entenia 
que havia de ser, en certa manera, un escarment, en definitiva, això que deien vos-
tès: «La gent vindrà...», com deia abans el portaveu de Ciutadans, si no m’equivoco: 
«La gent vindrà a Catalunya a delinquir perquè saben que els delictes econòmics a 
Catalunya...» Escolti, doncs això, les penes les posen els jutges –les penes les posen 
els jutges–, no les posa la consellera.

Malament el dia que vostès governin, així de clar l’hi dic. Perquè vostès és que 
estan demostrant dia rere dia, intervenció rere intervenció, el seu afany d’intervenir 
en la classificació dels presos, en la concessió dels graus, quan és quelcom que és 
una proposta tècnica que ha de ser validada pels organismes jurisdiccionals i que 
en cap cas competeix a les autoritats polítiques, que, hi insisteixo, en aquest cas no-
més han posat a disposició els professionals corresponents, els mitjans econòmics, 
materials i humans, perquè puguin prendre les seves determinacions i fer les seves 
propostes.

I, per tant, doncs això, hi insistim: respectarem el temps, però, en qualsevol cas, 
entenem que la praxi de la conselleria, si de per si ja enteníem que s’ajustava es-
trictament al que és la legalitat..., entenem que aquesta resolució jurisdiccional, a la 
que vostès sempre atribueixen el criteri de dogma de fe, hauria de ser suficient per 
validar-la.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat, per respectar el temps. (La presidenta riu.) Ara és el torn de 
paraula del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Bé, agrair de nou a la consellera les explicacions, i 
agrair-li encara més la infinita paciència que té per haver contestat reiteradíssimes 
vegades i en reiteradíssims moments d’aquesta activitat parlamentària sobre aquest 
tema, la qual cosa acredita la seva voluntat de servei públic, com també la tenen, evi-
dentment, tots els funcionaris que han intervingut en aquestes resolucions, perquè, 
evidentment, qüestionar les decisions que s’han pres en la concessió d’aquest tercer 
greu significa qüestionar les decisions d’una multiplicitat de servidors públics que hi 
han intervingut professionalment, objectivament i aplicant els criteris que correspo-
nien conforme a la llei i sense, evidentment, seguir cap directriu de la conselleria. 
Per tant, en primer lloc, el nostre suport a tots aquests professionals, que tenim l’ab-
soluta convicció que han actuat correctament, tal com ha ratificat la darrera resolu-
ció judicial, que confirma la correcció de la norma penitenciària imposada.

Això, efectivament, els delictes de corrupció i de corrupció econòmica, a tots 
ens revolten, a tots ens indignen, perquè signifiquen la utilització de mitjans públics 
–aquests sí– de forma espúria per espoliar aquests mitjans públics, que van en detri-
ment, precisament, dels serveis públics i van en detriment de la ciutadania.

I, efectivament, compartiríem el debat amb el diputat Aragonés sobre la pena 
finalment imposada, el pacte de fiscalia i fins i tot la ratificació judicial que aquest 
pacte amb fiscalia havia de suposar, però també això és de vegades en funció de les 
simpaties o antipaties. No hem d’oblidar que la funció del dret penal, malgrat que 
en altres fòrums s’hagi dit així, no és ni punitiva ni dissuasiva. La funció del dret 
penal, tal com la tenim constitucionalment establerta, i, a més a més, com és la polí-
tica de la conselleria i com és el nostre concepte com a societat, és de reinserció –és 
de reinserció. Per tant, tota la qüestió de mesures penals i, sobretot, la de privació de 
llibertat, efectivament..., sempre serem partidaris de fer-la el màxim de restrictiva 
possible, que no vol dir –i en aquest sentit sí que es fan esforços, que al nostre parer 
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s’haurien d’augmentar–..., d’altres mesures penals substitutòries que també perme-
tessin la restitució, en aquest cas, del que s’ha espoliat.

En fi, suposo que ens tornarem a trobar aquesta pregunta del senyor Oriol Pujol 
més vegades, i totes les vegades la contestarem de la mateixa manera. Per tant, tot 
el suport a la conselleria, que ha acreditat que ha actuat de manera impecable, així 
com també a tots els servidors públics que han intervingut en aquestes decisions i 
que precisament han de poder continuar fent la seva feina de forma objectiva de cara 
a la totalitat de la població reclusa sense estar sotmesos a aquesta pressió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per donar resposta als diferents plantejaments i preguntes 
dels grups parlamentaris, té la paraula la consellera, per un temps màxim de tres 
minuts i mig.

La consellera de Justícia

Bé, com no pot ser d’altra manera, agrair al representant de la CUP –el senyor 
Vidal Aragonés–, a la senyora Ibarra, al senyor Orobitg i al senyor Campdepadrós 
el to i, a més a més, aquesta part, doncs, explicativa i pedagògica del que ha de ser 
també la política.

I, per tant, doncs, permetin-me que insisteixi en una qüestió. Jo pensava que avui 
m’asseuria aquí i sentiria una disculpa tant de la representant del Partit Popular com 
del representant de Ciutadans, amb el benentès..., i atenent a les manifestacions que 
s’han anat reproduint en diferents preguntes parlamentàries, per haver acusar la con-
sellera de mentir i per haver acusat la consellera de tenir una actuació indecent.

Mirin, jo tornaré a fer una afirmació, i crec que és important que siguem rigoro-
sos amb el que diem i com ho diem. He dit: «Poso en valor la feina dels treballadors 
públics.» Qui dicta sentències, qui resol sobre la privació de llibertat de les persones, 
és qui té aquesta funció, que és un jutge, jutgessa, magistrats d’una sala, del tribu-
nal superior, de l’audiència provincial o del Tribunal Suprem; no és la conselleria 
de Justícia. I els requisits i els circuits..., un cop una persona ingressa a la presó, els 
circuits i les condicions i els requisits els marquen la Llei orgànica general peniten-
ciària i el Reglament penitenciari.

Ja li vaig recordar a la senyora Roldán... Mirin, malauradament avui no hi és, 
perquè no li deu agradar massa sentir que ha de rectificar, però ja l’hi vaig dir: si 
la Llei orgànica general penitenciària s’hagués d’aprovar ara a les Corts Generals 
espanyoles, no s’aprovaria, perquè hi ha un partit que fa unes afirmacions que..., 
sincerament, que al segle xxi estiguin defensant això... Compliment íntegre de les 
penes, i, a més a més, doncs, en aquest sentit retributiu de la pena. Que ja fa molts 
anys que s’ha abandonat a l’Estat espanyol i a les societats democràtiques de veritat, 
la funció retributiva de la pena. La funció de la pena és una funció de reinserció, de 
resocialització, de donar oportunitats.

I jo estic d’acord amb el que diu el senyor Vidal Aragonés. Escolti’m, el moll de 
l’os d’aquesta qüestió no és què passa quan una persona ingressa a la presó, que tam-
bé, però hem de garantir que la persona, després d’haver complert una condemna 
–amb els requisits i les condicions que marquen la llei i el Reglament penitenciari–, 
surti en condicions de refer la seva vida. Les vegades que calgui: dos, tres, quatre, 
cinc o vint-i-cinc –les vegades que calgui. Perquè la presó no és una altra cosa que 
el fracàs d’una societat, i és on es manifesten de forma més clara i rotunda les des-
igualtats de les persones.

Per tant, el moll de l’os d’aquesta qüestió és el previ, són les polítiques socials, la 
capacitat de donar oportunitats a tothom i les condicions amb les que les persones 
afronten i s’enfronten a la vida. És això, tan senzill com això. I, per tant, la presó no 
és un contenidor de persones, com vostès defensen. I tant s’estimen la Constitució 
que vostès no se la llegeixen i es salten aquells articles en els que hi ha un mandat 
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claríssim als poders públics de donar oportunitats, la funció resocialitzadora de la 
pena, no de càstig. Això, al xviii, al xvii, al xix; no al segle xxi. I vostès estan an-
corats en aquelles visions que qui la fa la paga, i, si convé, se li talla la mà. Això és 
el que vostès fan, quan fan aquest tipus d’afirmacions. I jo els demanaria, si us plau, 
que rectifiquin, que expliquin on està la qüestió i el moll de l’os.

Mirin, no som nosaltres, els que dictem la sentència. És més, si vostès s’han lle-
git el que diu la secció 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona –que és, en defi-
nitiva, qui marca doctrina en les qüestions dels règims penitenciaris, i, per tant, qui 
valora si els jutges de vigilància penitenciària ho han fet bé o no ho han fet bé–..., 
diu: «No debe buscarse la venganza social ni la conversión de infractores en bande-
ras o símbolos, sino la corrección de los factores que en un determinado momento 
condujeron o pudieron conducir a la comisión delictiva para evitar la repetición fu-
tura de tales conductas.»

Mirin, l’aplicació del tercer grau, l’aplicació del 100.2, és habitual; no és una 
excepció, no ho és. Valorin-ho en el conjunt de les persones privades de llibertat a 
Catalunya: vuit-centes persones l’any en règim de tercer grau. No és una excepció, 
és habitual. Per què? Doncs perquè es tenen en compte els requisits que marquen la 
llei i el reglament: la durada de la pena, el risc de reincidència, les característiques 
personals i familiars, les condicions o no de reinserció. Perquè la pena té una funció 
resocialitzadora, no de càstig. I jo entenc que hi ha qui defensa això, que la pena si-
gui càstig, que les presons siguin un aparcament de persones. Doncs miri, per això 
hi ha una eternitat ideològica entre el que vostès defensen i el que aquesta consellera 
ha defensat sempre i continuarà defensant, que és donar les possibilitats que calgui 
a les persones...

La presidenta

Consellera...

La consellera de Justícia

...perquè puguin refer la seva vida.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Donaré pas als grups parlamentaris que vulguin intervin-
dre, en el mateix ordre. Tenen de temps un minut, com a temps màxim. Pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans intervindrà el diputat Manuel Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora presidenta. Señora Capella, mire, vamos a coincidir, sin que 
sirva de precedente, en una cosa que ha dicho el diputado de la CUP: que la ma-
yoría de los internos no tienen ese trato de favor –vamos a coincidir. Lo que sí que 
me gustaría saber es exactamente cuántos internos en cincuenta y cinco días están 
clasificados ya en el tercer grado por estos mismos delitos, concretamente por los 
delitos de corrupción, de malversación... –perdón–, de falsedad documental y de 
tráfico de influencias.

He escuchado también al diputado de Esquerra, que decía que nos teníamos 
que disculpar. Hombre, ¿por qué? ¿Básicamente, pues, porque el señor Oriol Pujol 
nos ha robado a todos los catalanes? ¿O disculparnos porque hay una sentencia que 
avala, concretamente, este tercer grado? Bueno, si ese es el argumento que utiliza 
Esquerra Republicana, esperamos que Esquerra Republicana y todos sus cargos pú-
blicos pidan una disculpa pública si llega una sentencia condenatoria en el caso del 
procés y del golpe a la democracia, y que acepten esa sentencia, como no podría ser 
de otra manera.

Parece ser que... Bueno, he escuchado, ¿no?, que hay un trato entre fiscalía, el 
abogado defensor... (Remor de veus.) Parece ser que les parece mal que se imponga 
una pena a Oriol Pujol, y les parece mal que se cumpla la sentencia y se cumpla la 
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condena. Parece ser que hay una cierta hipocresía en todo esto. Parece ser que se 
quejan de un pacto entre la fiscalía y la defensa, pero, en cambio, confunden la re-
inserción con la impunidad.

Señora consellera, también ha dicho que la presó era un fracàs de la societat. El 
problema es que en este caso estamos hablando de un tema de corrupción, y este 
señor ha ejercido su función dentro de sus cargos políticos para enriquecerse ilíci-
tamente.

Gracias.

La presidenta

Gracias, diputado. És el torn del PSC, de la diputada Ibarra (veus de fons), que 
no l’agafarà. El torn del Subgrup Parlamentari CUP, del senyor Vidal Aragonés. El 
farà? (Veus de fons.)

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Intentaré fins i tot que no sigui un minut. És important que, 
per una banda, tractem el que significa la família Pujol Ferrusola en aquest país, 
però potser l’objecte d’avui era un altre, que era el tractament que ha tingut una de-
terminada persona amb relació al tercer grau. I sobre això el que hem de fer efectiu 
és que tots els interns i totes les internes, fonamentalment aquells que no tenen re-
cursos econòmics, puguin accedir a la mateixa realitat. Per tant, treballem més en 
aquesta direcció i treballem més pels treballadors i les treballadores de les presons, 
que al final són els que pateixen més, conjuntament amb els interns i les internes, la 
realitat del sistema penitenciari.

I, després, els animo a que vegin el pacte amb fiscalia, perquè fins i tot hi ha un 
moment on se li està traslladant al senyor Oriol Pujol Ferrusola..., com si hagués re-
conegut el delicte, que és: l’agafen in fraganti, no ha dit absolutament res i fem un 
atenuant a l’hora d’arribar al pacte perquè ha reconegut el delicte. Això és simple-
ment una vergonya i trenca tot el que significa l’estat de dret, perquè aquest senyor 
és qui és i és el fill de qui és.

La presidenta

Gràcies, diputat. Torn del Subgrup Parlamentari Partit Popular, de la diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que..., aquí jo no sé qui té el concepte de la justí-
cia, diguem-ne, culpabilística del segle xix. És evident que, en les sentències, una de 
les funcions és la reinserció social. Això no ho nega ningú. Del que estem parlant és 
de tracte, és de tracte igualitari, és a dir... O sigui, una persona que ha sigut condem-
nada a dos anys i mig accedeix a un tercer grau quan no han passat ni tres mesos 
des de la seva entrada en un centre penitenciari. I que la concessió del tercer grau no 
és una mesura excepcional? És veritat. Si això no l’hi nego. El que sí que li nego és 
que la gran majoria dels interns que accedeixen al tercer grau han complert com a 
mínim una quarta part de la condemna, que no és el cas del senyor Pujol.

Aquí del que estem tractant és de la justícia i de que els interns hagin de tenir el 
mateix tracte sigui quina sigui la seva situació socioeconòmica, sociocultural o de 
caràcter públic, no? I això és el que va generar alarma. Que hi hagi una sentència 
de la jutgessa de vigilància penitenciària que parli de tracte de favor i que això ar-
ribi fins a l’audiència provincial, que revoca la resolució de la jutgessa de vigilància 
penitenciària, el que demostra és que sí, és que hi han coses que són estranyes, en 
aquest cas, i que, per cert, generen la reacció social que es genera, dues sentències 
que són contradictòries entre si i que el que sí que destaquen és que... Efectivament, 
la justícia és igual per a tots, però el tracte ha de ser també igual per a tots.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Torn de paraula del Grup Parlamentari Republicà, del senyor 
Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies. Bé, jo recordo unes paraules de la consellera quan va ser, en 
aquest cas, preguntada al plenari precisament per aquesta qüestió. I jo recordo la 
seva frase, i crec que l’ha repetit moltes vegades, que és: «Ni més drets ni menys que 
els altres», no? I en aquest cas jo crec que la tasca de la conselleria està acreditada, 
no té cap mena d’intervenció en aquest assumpte. La pena és pactada per l’assistèn-
cia lletrada de qui resulta condemnat, doncs, amb la fiscalia, i és validada per un 
organisme jurisdiccional. S’acorda una mesura excepcional, que és un ingrés amb 
una pena que habitualment no comporta l’ingrés en presó.

I és que hi podem estar d’acord. Estic d’acord amb moltes coses de les que ha dit 
el senyor Aragonés, però és que, en definitiva, aquí del que es tracta és que hi ha una 
persona privada de llibertat que ha de ser gestionada pel sistema, i el sistema té els 
seus circuits, i jo crec que ho ha explicat molt clarament, la consellera. I, per tant, 
des d’aquest punt de vista, no existeix cap mena de possibilitat d’intervenció per al 
càrrec públic que avui ve a donar raons per aquest tema perquè pugui qüestionar, 
promoure o alterar aquests circuits. I, des d’aquest punt de vista, escolti, si vostès 
tenen cap retret, l’han de fer, hi insisteixo, a les autoritats que tenen la competència 
per fer aquestes resolucions.

Per acabar, i en tant que se m’ha fet una interpel·lació directa, escolti, jo i el 
meu partit habitualment respectem les resolucions judicials, perquè som un partit 
d’ordre. Nosaltres sempre hem estat un partit d’ordre. (Rialles i veus de fons.) Sí, sí, 
però d’ordre constitucional i republicà, no colpista, eh?, com el que va resultar del 
18 de juliol de l’any 1936. I, per tant, escolti, nosaltres sempre respectem les reso-
lucions judicials. Però, clar, un procediment que ha estat denunciat per Amnistia 
Internacional, per International Trial Watch, pel Comitè de Detencions Arbitràries 
de l’ONU..., home, que està qüestionada la seva legalitat, la seva procedència, i, 
en aquest cas, el seu dirigisme polític, doncs, evidentment, com vostè deurà com-
prendre... I en tant que és més que previsible la resolució que pugui recaure, perquè 
vostès ja fa dies que els donen per condemnats..., evidentment no la compartirem, i 
lluitarem ferotgement fins a aconseguir justícia.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, del 
diputat Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, presidenta. Sí que vull insistir que el fet de qüestionar aquí, en seu par-
lamentària, i reclamar el tracte igualitari en el cas aquest, del senyor Pujol, significa 
qüestionar que hi hagi aquest tracte igualitari. Per tant, hi insisteixo, significa qües-
tionar la tasca de tots els funcionaris, treballadors públics i tècnics que intervenen 
en aquest procediment. Reclamar que hi hagi tracte igualitari significa negar que 
hi hagi tracte igualitari, i, per tant, neguem la major. Nosaltres defensem –n’estem 
convençuts, i fins i tot tenim comprovat que és així– que existeix aquest tracte igua-
litari, que els procediments que se segueixen són iguals per a totes les persones pri-
vades de llibertat. Per tant, des d’aquest punt de vista, de nou, un recolzament total 
als servidors públics que intervenen en tot aquest procediment.

I, efectivament, amb relació sempre a aquesta qüestió de respecte o no respecte 
a les resolucions judicials, mirin, precisament és des del grandíssim respecte a les 
resolucions judicials i a la funció jurisdiccional en tots els àmbits que, quan aquesta 
és utilitzada espúriament per la repressió política, i, tal com ha dit el diputat Orobitg, 
acreditat per instàncies internacionals, com jo he tingut ocasió de llegir-los abans, 



DSPC-C 316
18 de juliol de 2019

Sessió 10 de la CJ  27 

pel Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides..., és llavors precisament quan 
és més condemnable. Per això, precisament, des del respecte a les resolucions ju-
dicials, condemnem quan aquestes s’utilitzen per a una finalitat contrària a la seva, 
que no és pas la defensa dels drets, sinó la vulneració dels drets.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per donar resposta als diferents grups parlamentaris, i per 
últim, té la paraula la consellera, per un temps màxim de dos minuts. Consellera, 
dos minuts.

La consellera de Justícia

Gràcies, presidenta. Bé, insistiré en aquesta qüestió. Escoltin, mirin, la llei pre-
veu un termini màxim de dos mesos des de l’ingrés al centre penitenciari perquè la 
junta de tractament en faci una classificació inicial, en el grau que cregui convenient 
la junta de tractament. I, si no s’ho creuen, perquè veig que no es llegeixen la llei i 
després qüestionen el que jo dic... Jo no m’invento el període de dos mesos; no me 
l’invento, ho diu la llei –ho diu la llei. I és això, el que fan les juntes de tractament 
del centre penitenciari.

El fonament jurídic segon de l’auto de la secció 21 de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, que, per cert, no està en la mateixa situació que la jutge de vigilància, 
per una qüestió de jerarquia i perquè revisa la resolució dictada en primera instància 
per la jutgessa de vigilància penitenciària –és a dir, revisa l’actuació de la jutgessa 
de vigilància penitenciària–..., i, en tot cas, és un òrgan col·legiat –hi ha tres magis-
trats– i resol. I fa doctrina, doctrina menor, amb relació a les qüestions que afecten 
el compliment, i, per tant, els recursos que es plantegen a l’efecte del compliment, 
les regressions de graus i les distintes qüestions que afecten les persones privades 
de llibertat.

I el que diu –ve a dir i diu–..., recull allò de l’article..., el que els estic dient, un 
període màxim de dos mesos. I diu una cosa molt interessant per ja, d’una vegada, 
veure si a vostès els queda clar: «Pero, por otra parte, no existe correlativamente un 
plazo mínimo de permanencia en el establecimiento previo a la clasificación.» Ho diu 
en el fonament de dret segon de la resolució de l’Audiència Provincial de Barcelona. 
Hi ha un termini màxim de temps en la classificació, no hi és en l’estada.

Després diu altres coses, eh? Diu que, per exemple, quan la sentència no estableix 
un temps màxim de permanència a la presó, la interpretació que han de fer tant el 
centre penitenciari, a través de la junta de tractament, com els jutges de vigilància..., 
no establir-ho per la via d’una interpretació extensiva, perquè això no és conforme a 
dret, vulnera drets fonamentals. La restricció de drets ha d’estar prevista en la nor-
ma, no hi pot haver una interpretació extensiva de la restricció d’un dret quan la llei 
no ho preveu. I això val per a aquesta qüestió i val per a tot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Ara, per passar a la substanciació conjunta de tres sessions 
informatives, donaré pas a..., em substituirà la vicepresidenta, Carmen de Rivera, 
perquè jo intervindré.

La vicepresidenta

Bon dia a tothom. 

Sessions informatives acumulades amb la consellera de Justícia relatives 
a l’Administració de justícia

355-00050/12, 355-00054/12 i 355-00081/12

A continuació, passarem a la substanciació conjunta de les tres sessions infor-
matives. En primer lloc, la sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
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consellera de Justícia sobre les ingerències dels responsables del departament en el 
personal al servei de l’Administració de justícia; la sessió informativa de la Comissió 
de Justícia amb la consellera sobre els atacs i assetjaments als jutjats, i la sessió in-
formativa de la Comissió de Justícia amb la consellera sobre la situació dels equipa-
ments judicials.

Començarà un torn de paraula la consellera, que té, per substanciar aquests tres 
punts, una hora, si vol. (Rialles.) Si vol... A mi em sembla molt, però... (Veus de fons.) 
Bé, té la paraula la consellera de Justícia, la senyora Capella.

La consellera de Justícia

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, saben que comparec..., hi ha una 
part d’aquesta sessió que és compareixença a petició pròpia per explicar-los la situa-
ció dels equipaments judicials a Catalunya. És un tema que sé que els preocupa, a 
nosaltres ens preocupa i ens ocupa, ens ocupa força. I no volia desaprofitar l’opor-
tunitat per poder-los explicar l’esforç que fan el Govern i el Departament de Justícia 
per fer possible el que és un servei bàsic essencial per a la ciutadania de Catalunya, 
l’Administració de justícia com a servei públic, malgrat que moltes vegades la ma-
teixa legislació..., malgrat que, pel que s’ha fet durant molts anys, no sembla que se 
la consideri d’aquesta manera.

Tanmateix, he de posar l’accent en diverses qüestions que no els poden passar 
desapercebudes i que segur que vostès també comparteixen amb mi: la manca de 
competències de la Generalitat de Catalunya, la definició del model de justícia per 
al nostre país –i quan dic «model de justícia» m’estic referint a moltes qüestions al-
hora, no tant..., també amb relació a les jurisdiccions, però també al que és la planta 
judicial, la mateixa oficina judicial, etcètera.

Òbviament també, juntament amb això, les limitacions que imposa l’Estat en 
matèria de justícia tenen un impacte molt negatiu en la qualitat del servei que aca-
bem oferint a la ciutadania. Ni tan sols en aquells àmbits en què tenim competència 
–i que és una competència limitada, però que constitucionalment i estatutàriament 
està reconeguda–, això és, l’anomenada «administració de l’Administració de justí-
cia», el dèficit de finançament no ens permet invertir tots els recursos que caldrien 
per millorar la justícia en aspectes tan rellevants com són la digitalització, els recur-
sos humans o el tema que avui ens ocupa, que són els equipaments judicials.

El Govern de Catalunya fa un esforç pressupostari molt important per modernit-
zar la justícia, i aquesta tasca no es correspon amb la que desenvolupa en paral·lel 
l’Administració de l’Estat. És per això que, abans d’entrar en el detall, els voldria 
proporcionar algunes dades de context. Són unes dades que –n’estic segura, n’estic 
seguríssima– serviran perquè tots plegats sumem esforços per millorar el servei a la 
ciutadania, per millorar el servei públic de l’Administració de justícia, de la justícia 
en benefici de la ciutadania, que és el nostre objectiu.

En primer lloc, vostès saben, i ho he dit moltes vegades, que l’Estat no presta ni 
finança el servei de justícia a Catalunya, però sí que recapta –no finança, però sí que 
recapta. Recapta unes taxes per un servei que no presta –recapta unes taxes per un 
servei que no presta. L’Estat cobra a Catalunya..., l’Estat cobra i Catalunya paga. Ho 
dic per anar simplificant conceptes i que a tothom ens quedi clar el que està passant.

Les taxes judicials a Catalunya suposen uns ingressos anuals..., l’Estat recapta a 
Catalunya, en virtut de les taxes judicials, al voltant de 60 milions d’euros. Aquestes 
taxes no reverteixen en millorar l’Administració de justícia, tal com va argumentar 
el Govern espanyol en el seu dia per justificar-ne la creació. Saben que les taxes són 
finalistes i han de complir i han d’anar a dotar aquells serveis per als que són ins-
taurades. Seixanta milions d’euros recaptats anualment a Catalunya sobre la base de 
l’activitat judicial d’ençà que va entrar en vigor la Llei de taxes judicials. És a dir, 
des del 2005, que són vigents les taxes judicials, s’han recaptat 400 milions d’euros 
en taxes judicials a Catalunya. Un dèficit acumulat a favor de l’Estat i en detriment 
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de la Generalitat de Catalunya, la veritable administració prestacional en l’àmbit de 
l’Administració de justícia a Catalunya.

Una dada perquè també vostès sàpiguen, doncs, la dimensió de la tragèdia o, en 
tot cas, la capacitat inversora que perdem al no tenir o no recaptar aquestes taxes: 
amb 60 milions d’euros que tinguéssim alliberats del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya podríem construir un nou fòrum judicial per a la ciutat de Tarragona 
cada any –cada any podríem construir un fòrum de la justícia a Tarragona. Imaginin 
el servei públic que es podria prestar si disposéssim d’aquests 60 milions d’euros 
acumulats durant aquests cinc anys de vigència de la Llei de taxes judicials, és a 
dir, 400 milions d’euros, dels que podria haver disposat l’Administració catalana, 
l’Administració de justícia catalana, per prestar el servei públic de l’Administració 
de justícia.

Aquests ingressos, aquesta recaptació, aquests diners, no arriben a les arques de 
la Generalitat de Catalunya, que és l’Administració amb competència en el suport 
i l’auxili judicial, sinó que directament engrosseixen la bossa de la hisenda pública 
espanyola. És més, ja els hi dic, incompleix la llei, l’Estat, perquè la Llei de taxes 
tenia una finalitat molt clara i molt determinada, i no ha servit per millorar la funció 
i la finalitat per a la que van ser creades aquestes taxes judicials.

I deia que ho fan incomplint la llei i la finalitat principal del tribut, que no és al-
tra que el suport a la prestació al servei de justícia gratuïta, servei públic essencial, 
un dels pilars bàsics de cohesió social de la nostra comunitat, de la nostra societat, i 
que la Generalitat de Catalunya garanteix plenament amb recursos propis. Insisteixo 
en aquesta qüestió: la dotació per a justícia gratuïta i torn d’ofici es dota a Catalunya 
amb recursos propis del Govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya; per 
tant, dels impostos que paguen les catalanes i els catalans.

Com deia, l’Estat no presta ni finança el servei de justícia a Catalunya, però sí 
que recapta, també pel que fa al compte de dipòsits i consignacions judicials. Les 
últimes dades que tenim recollides, que s’han pogut recollir, perquè saben vostès 
que aquestes dades no estan a disposició íntegra del Departament de Justícia ni del 
Govern de Catalunya ni de la Generalitat de Catalunya, sinó que ens les faciliten 
via ministerio o via Consejo General del Poder Judicial..., el saldo corresponent a 
Catalunya és de 523,6 milions d’euros, que representa el 12,3 per cent dels saldos 
del conjunt de l’Estat, 4.300 milions d’euros. Aquest percentatge s’ha xifrat durant el 
període de temps del 2013 al 2018 en el 12 per cent. Si els rendiments obtinguts per 
l’Estat s’han situat entre 100 i 130 milions d’euros anuals a Catalunya, li correspon-
drien a Catalunya, en aquest percentatge, 14,5 milions d’euros anuals.

Així doncs, a més a més de la recaptació per taxes judicials, dels dipòsits i con-
signes judicials, l’Estat en treu un rendiment financer de 14,5 milions d’euros, que 
també correspondrien a Catalunya.

Ni la recaptació de les taxes ni els rendiments de les consignacions i fiances no 
arriben tampoc a les arques de la Generalitat, que és l’Administració que presta el 
servei i que assumeix la nòmina dels set mil cinc-cents treballadors dels jutjats i 
tribunals, i del cost dels més de cent edificis judicials. Tot plegat suposa una des-
pesa anual..., per tant, la Generalitat destina..., el Departament de Justícia, del seu 
pressupost, destina 500 milions d’euros a càrrec dels impostos de la ciutadania de 
Catalunya.

Ens cal la seva complicitat, i els interpel·lo directament a que hi sigui, aques-
ta complicitat, per aconseguir que Catalunya recapti les taxes judicials i gestio-
ni els interessos financers que es deriven dels dipòsits i consignacions judicials. 
Estic convençuda que els preocupa i els ocupa i ens ajudaran a aconseguir-ho, i, per 
tant, acompanyaran en aquest repte la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, el 
Departament de Justícia.

En segon lloc, l’Estat té a Catalunya deu jutges per cada cent mil habitants; en 
canvi, la mitjana estatal es situa en onze jutges per cada cent mil habitants. Per 
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posar fi a aquest dèficit, el Ministerio de Justicia hauria de crear setanta nous jut-
jats a Catalunya. Aquesta afirmació la faig derivada d’un informe elaborat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’il·lustre Consell de l’Advocacia Catalana. Faig 
una altra derivada –que a vostès també això els deu sonar, perquè ho he repetit man-
tes vegades–, i és una denúncia que permanentment fem des del Departament de 
Justícia. Cal afegir que la ràtio en el conjunt d’estats que formem part del Consell 
d’Europa se situa en vint-i-un jutges per cada cent mil habitants.

Així doncs, Catalunya és lluny de tenir els jutjats i els jutges que li correspondrien 
per poder oferir un servei públic de qualitat a la ciutadania del nostre país. Ens cal 
la seva complicitat per aconseguir que Catalunya assoleixi els jutges i jutjats que li 
corresponen. Estic convençuda que a vostès això els preocupa, els ocupa, i que ens 
ajudaran a aconseguir vèncer aquest obstacle, i, per tant, ens acompanyaran allà on 
calgui per tal de fer possible que els catalans i les catalanes, doncs, tinguin també un 
servei públic adequat, i, per tant, igual que es mereixen els altres ciutadans i ciuta-
danes de l’Estat espanyol.

Tanmateix, quan el Ministerio de Justicia decideix crear un nou jutjat a 
Catalunya, el crea –va i ho fa, ho decideix–, però ho fa sense posar-hi ni un cèntim 
d’euro. Aquesta també és una qüestió que hem de tenir molt present. Pel que fa als 
òrgans judicials a Catalunya, som els únics amb competències en l’àmbit de l’Ad-
ministració de justícia que no rebem compensació econòmica de l’Estat per costejar 
l’increment de personal per a la posada en funcionament dels nous òrgans judicials.

La Generalitat gestiona els recursos humans, tecnològics, logístics i materials 
de l’Administració de justícia des de l’any 1996. Catalunya va ser la primera de tot 
l’Estat en assumir aquesta competència, però sense transferència econòmica perma-
nent ni per a les despeses de personal dels nous jutjats creats a partir d’aleshores. 
Després, també aquestes competències les van assumir Andalusia, Aragó, Astúries, 
les Canàries, el País Valencià, Galícia, Madrid, Navarra, el País Basc i La Rioja. La 
diferència entre Catalunya i la resta és que totes les comunitats de règim comú amb 
competència en l’Administració de justícia reben la corresponent transferència fina-
lista i permanent per al manteniment del conjunt dels jutjats.

La Generalitat de Catalunya ha hagut d’autofinançar la creació dels cinquanta-sis 
nous òrgans judicials des de l’any 1996, quan es realitza la transferència competen-
cial en l’àmbit de justícia. I s’ha generat un increment en el cost de personal, acu-
mulat i consolidat de manera impròpia, com a despesa estructural de la Generalitat 
de Catalunya, de l’entorn de 280 milions d’euros. Des del 2017, el Ministerio de 
Justicia ha decidit que aprovaria la creació de vint-i-sis nous jutjats per a Catalunya. 
Aquests vint-i-sis nous jutjats tenen un impacte de 15 milions d’euros. I saben vostès 
que nosaltres, doncs, ho farem, i ho farem com ho hem fet fins ara, i, com diu sovint 
el secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, «ho farem a pulmó, com 
sempre ho ha fet Catalunya».

Per resumir: l’Estat recapta, en virtut de taxes judicials a Catalunya, 60 milions 
d’euros, és a dir, 400 milions d’euros de dèficit acumulat des de que es va aprovar la 
Llei de taxes el 2015. L’Estat obté el rendiment financer de les fiances i consignaci-
ons judicials, que, per tant, per a Catalunya és 14,5 milions d’euros anuals. L’Estat 
no traspassa el cost dels jutjats amb cap aportació finalista permanent, despesa es-
tructural acumulada que suporta l’erari públic català, i, per tant, el Departament 
de Justícia, de 280 milions d’euros. Però, això sí, l’Estat decideix quan, quants i 
quins jutjats es creen a Catalunya. I la Generalitat..., la Generalitat, com sempre, 
ho paga tot.

Ens cal, i els torno a interpel·lar, la seva complicitat per aconseguir que el ser-
vei de justícia a Catalunya tingui els recursos i el finançament que li corresponen. 
Suposo que a vostès això els preocupa, i, per tant... Els ho pregunto directament: els 
preocupa, no? Doncs els demano, si us plau, que ens acompanyin, que ens facilitin el 
camí perquè es reverteixi aquesta situació. Aquells que hi tenen una implicació més 
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directa, perquè de moment, i de forma provisional, encara governen a l’Estat espa-
nyol, i aquells que qüestionen si ho fem bé o si ho fem malament, doncs, que, també 
en allò que nosaltres no hi podem dir gran cosa, també ens acompanyin per tal de 
que els catalans i les catalanes rebin el tracte just que els correspon.

També els diré que és obvi i evident que això no treu que nosaltres continuarem 
defensant el que sempre hem defensat com a país: la necessitat que Catalunya es-
devingui una república i que, per tant, es governi i en tots els àmbits de la vida. Per 
tant, una cosa no treu l’altra.

Malgrat tot, la Generalitat dota cada jutge o jutgessa, cada òrgan judicial, d’una 
mitjana de 8,68 funcionaris. És una xifra que situa Catalunya en el tercer lloc de l’Es-
tat espanyol en ràtio de funcionaris per cada jutge, i només per darrere, tot just per 
sota, de Madrid i del País Basc. Per tant, les jutgesses i els jutges de Catalunya estan 
en el top 3, si se’m permet l’expressió, dels més ben dotats de personal de tot l’Estat 
espanyol. Seria honest per part seva que com a mínim reconeguessin l’esforç del país, 
l’esforç de la Generalitat de Catalunya, l’esforç del Govern de Catalunya.

Alhora, malgrat els dèficits de finançament, Catalunya disposa d’un centenar 
d’equipaments judicials. La major part d’ells –jo diria la majoria d’ells–, en edificis 
moderns, funcionals, de gran qualitat arquitectònica i en un molt bon estat de con-
servació.

Així mateix, el pla econòmic financer vigent, que va ser aprovat per acord de 
govern del passat 11 de novembre del 2018, preveu una inversió en el període 2018-
2025 de 83,5 milions d’euros destinats a millores de les instal·lacions actuals, ade-
quació d’espais i, en alguns casos, nova construcció d’edificis judicials. Aquestes 
inversions són assumides completament per la Generalitat de Catalunya. Ja ho he 
dit abans, però ho reitero: són assumides, aquestes inversions, completament per la 
Generalitat de Catalunya, i, per tant, per l’erari públic català. (Pausa.)

Ara abordaré una qüestió que vostès no em plantegen, però que és bo que la re-
marquem, perquè per garantir un bon servei de l’Administració de justícia, i, per 
tant, garantir el servei públic de l’Administració de justícia, hi ha qüestions que no 
tenen a veure amb el finançament ni tampoc costen diners, però garanteixen que 
la justícia sigui un autèntic servei públic i garanteixi els drets de tota la ciutadania. 
Són aspectes que requereixen sensibilitat i respecte als drets de totes les persones, i 
que requereixen també, doncs, voluntat política; voluntat política i corresponsabili-
tat política d’aquells que ocupen, també, els òrgans judicials per tal de garantir els 
drets de tota la ciutadania.

Estem en un procés de concurs oposició per cobrir 2.497 places per treballar als 
jutjats de tot Catalunya, l’equivalent a un terç de la plantilla de funcionaris i funcio-
nàries de l’Administració de justícia. És un procés convocat i regulat pel Ministerio 
de Justicia i que discrimina la llengua catalana. Prenguin-ne nota, perquè sembla 
increïble que al segle xxi haguem de fer aquesta afirmació. No és que el Govern es-
panyol tracti el català i també l’occità –aranès a l’Aran– com a llengües estrangeres; 
és que les tracta pitjor que a una llengua estrangera. Les oposicions per treballar als 
jutjats tenen en compte el coneixement de les llengües estrangeres, com el danès, 
l’alemany o el suec; en canvi, el català i l’occità a l’Aran no puntuen, no tenen cap 
valor, no es tenen en compte, no es valoren. Ni són un requisit ni puntuen, com si no 
existissin, com si en aquest país no es parlés el català i no es parlés l’occità –aranès 
a l’Aran. Què en pensa d’això, per exemple, senyora Ibarra, el Grup Parlamentari del 
PSC? Què en pensen, vostès, d’això?

Es tracta d’un menyspreu que no necessita qualificatius, i després ens van pre-
guntant a diari per què som independentistes, per què volem que Catalunya sigui 
una república, per què volem que les catalanes i els catalans, doncs, tinguin un estat 
que els garanteixi tots els seus drets.

Amb mesures com aquesta, el Ministerio de Justicia només demostra la seva 
capacitat i voluntat de diàleg i d’entesa. Nosaltres aquesta prèvia ja l’hem fet, ens 
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hem adreçat al Ministerio de Justicia per intentar que s’adonessin del greuge, de la 
vulneració de drets de la ciutadania catalana respecte a la utilització de la seva llen-
gua, però ens hem trobat amb un cop de porta sonor. Per això ens hem vist obligats 
a presentar un recurs contenciós administratiu davant de l’Audiència Nacional.

És preocupant que a aquestes alçades haguem de recordar que el català és la 
llengua oficial i pròpia de Catalunya, i que també és llengua d’ús a l’Administració 
de justícia i a l’activitat judicial. No obstant això, la llei permet que els treballadors 
dels jutjats..., ja no que no sàpiguen dir ni mitja paraula en català, sinó que no els 
cal ni que l’entenguin ni que el parlin ni que facin l’esforç d’entendre’l i parlar-lo en 
defensa dels drets i per garantir els drets dels ciutadans. I ja no els dic que..., tam-
poc en el cas dels funcionaris; parlo també dels jutges, jutgesses, fiscals i lletrats de 
l’Administració de justícia.

El resultat és que aquest 2018 l’ús del català als jutjats ha caigut per catorzè any 
consecutiu i toca fons, està tocant fons. Només s’escriuen en català el 7,7 per cent de 
les sentències, en mínims històrics. La situació és una situació d’emergència. I, per 
cert, d’emergència i de vulneració de drets, insisteixo en aquesta qüestió: el servei 
de l’Administració de justícia és un servei públic, garanteix drets als ciutadans i a 
les ciutadanes, i ha de respectar i ha de fer efectius els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes, de tots.

És tan evident, aquesta qüestió que els expresso, que el Comitè d’Experts del 
Consell d’Europa ha advertit consecutivament, en els seus cinc últims informes, 
que l’Estat espanyol incompleix la Carta europea de les llengües regionals o mino-
ritàries. El Comitè de Ministres del Consell d’Europa l’ha instat a fer canvis legals 
per garantir que el procediment es pugui fer en català a petició d’una de les parts i 
a augmentar el percentatge de personal judicial competent en aquesta llengua. La 
pregunta que ens fem és: per què no se n’ha sentit al·ludit cap govern de l’Estat es-
panyol, del color que fos, liderat pel Partit Popular o liderat pel Partit Socialista 
Obrer Espanyol? I, per tant, també torno a interpel·lar aquells que hi tenen línia més 
directa perquè ens facin costat, que denunciïn aquesta qüestió i que facin palesa la 
vulneració de drets en aquesta qüestió a la ciutadania de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, que és qui gestiona la plantilla i paga les set mil 
cinc-centes nòmines de les treballadors i els treballadors dels jutjats, és qui hauria 
d’establir els criteris del concurs oposició i qui hauria de decidir quan es convoquen 
aquestes oposicions. Seria el més lògic, i segur que evitaríem que el coneixement del 
català a Catalunya i l’occità a l’Aran fossin pitjor considerats que el coneixement d’una 
llengua estrangera. Jo hi afegiria: és que no són ni reconeguts com a llengua, en el fet 
de que ja no se’ls té en compte ni com a llengua estrangera.

Compto també, en aquesta qüestió –i, per tant, els interpel·lo directament–, amb 
la seva complicitat per aconseguir que sigui la Generalitat qui decideixi quan i com 
es convoquen les oposicions del personal dels jutjats. Els preocupa, aquesta discri-
minació? Estan vostès d’acord amb aquests plantejaments que els faig? Estic con-
vençuda que sí, i segur que ens ajudaran a defensar-ho.

Com deia, vostès deuen comprendre que és prou important, l’ús de la llengua 
catalana, després de que aquestes dos darreres setmanes hem escoltat, per activa i 
per passiva, com ha caigut en picat l’ús del català a l’Administració de justícia i com 
el fet de que caigui en picat l’ús de la llengua va en detriment de garantir drets fo-
namentals de les persones. Per tant, em semblava rellevant que aquesta qüestió es 
plantegés en aquesta compareixença, que és de la Comissió de Justícia, que, a més 
a més, ja els ho he dit, això sí que no és una qüestió pressupostària, sinó que té a 
veure amb garantir drets.

Com els deia, malgrat els dèficits de finançament, Catalunya disposa d’un cente-
nar d’equipaments judicials, la major part d’ells en edificis moderns, funcionals, de 
gran qualitat arquitectònica i en un bon estat de conservació. Tanmateix, certament, 
la crisi econòmica i les consegüents retallades pressupostàries han afectat o van 
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afectar els termes de contractació dels manteniments dels equipaments en general. 
Això, tant a nivell de les dotacions econòmiques dels contractes de manteniment a 
principi de la dècada del 2010 com de l’atenció en el compliment de les obligacions 
contractuals de les empreses, tot i el seguiment que n’han fet els diferents òrgans 
tècnics del Departament de Justícia.

Això ha donat lloc a que alguns sistemes de refrigeració i els seus aparells i ins-
tal·lacions no hagin gaudit de manteniment ni, en ocasions, s’hagin pogut substituir 
de forma adequada. I aquest fet és el que explica que en uns pocs òrgans judicials 
–i destaco aquesta qüestió, en uns pocs òrgans judicials– alguns sistemes hagin en-
trat en crisi en moments en què les condicions climatològiques han requerit la mà-
xima intensitat i rendibilitat dels sistemes.

És per aquest motiu que, responsablement, el Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda ha aprovat, a requeriment del Departament de Justícia, un 
increment important de la partida pressupostària destinada a la renovació dels con-
tractes de manteniment dels edificis judicials adscrits al Departament de Justícia, de 
gairebé 6 milions d’euros en el seu conjunt –són pluriennals.

Alhora, som conscients que, de més d’un centenar d’equipaments judicials, en 
tenim quatre en una situació més crítica, i, tenint en compte les limitacions de fi-
nançament exposades, estem treballant per resoldre-ho. Voldria destacar-ne aques-
ta qüestió: de cent equipaments judicials, quatre. Ho dic per la proporció, i perquè 
també reconeguem l’esforç que el país ha fet per tal de que això, doncs, no passi, i 
que no hi hagi aquests quatre que han tingut aquest problema.

En primer lloc, parlo de Tarragona, de Tarragona i dels equipaments judicials a 
la ciutat de Tarragona. Ja n’he parlat, no?, de com seria de fàcil poder tenir una ciu-
tat de la justícia a Tarragona si tinguéssim, doncs, la capacitat recaptatòria i també 
poguéssim disposar dels interessos que es meriten fruit de les consignacions i les 
fiances judicials.

La inversió sobre el fòrum judicial de Tarragona, atesa la capacitat pressupos-
tària del Departament de Justícia a dia d’avui, no es pot portar a terme de manera 
immediata; això és una veritat de Perogrullo, si se’m permet l’expressió col·loquial. 
Com que la situació als òrgans judicials a Tarragona no és adequada, el departament 
està estudiant com millorar la situació dels òrgans judicials que actualment estan en 
pitjors condicions. Hi ha diverses alternatives sobre la taula respecte de la progra-
mació de la inversió per a la millora dels equipaments judicials a Tarragona.

En aquest sentit, el Departament de Justícia fa tot el que pot fer en aquests mo-
ments: invertir prop de 10 milions d’euros en la construcció del centre obert per 
poder tancar l’antiga presó. És una inversió milionària en un context de falta de 
pressupost, però, com deia, encara ens falta més pressupost i més dotació pressupos-
tària per poder donar compliment efectiu a la mancança d’equipaments judicials a 
Tarragona. Quan el nou centre obert estigui acabat, saben vostès que l’antiga presó 
quedarà en desús i tindrem un solar de prop d’onze mil metres quadrats situat en un 
enclavament privilegiat a la ciutat de Tarragona.

També s’han compartit plantejaments i alternatives de solució urbanística amb 
l’Ajuntament de Tarragona, en diverses èpoques i moments, i s’han reprès conver-
ses amb l’Ajuntament de Tarragona un cop constituït el nou govern municipal. Ara 
hem d’avançar, de bracet, de nou, amb l’Ajuntament de Tarragona. Senyora Ibarra, 
ho hem intentat també amb l’anterior ajuntament, i suposo que l’hi deu constar: la 
darrera reunió no es va produir per voluntat pròpia de l’exalcalde de Tarragona, no 
perquè no tinguéssim voluntat al Departament de Justícia. Ens va posposar la reunió 
que vam voler concertar.

Tant la Generalitat com l’ajuntament coincidim que el fòrum de justícia de 
Tarragona és una prioritat, i col·laborem perquè sigui una realitat. Saben vostès que 
també Tarragona es veu afectada per diversos procediments contenciosos adminis-
tratius derivats del planejament urbanístic, que esperem que també que es resolguin, 
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perquè la resolució d’aquesta qüestió permet també saber la disponibilitat de solars, 
la disponibilitat, per tant, d’edificacions i la disponibilitat de poder-hi fer coses, i, 
per tant, avançar.

Saben vostès també que, en aquest cas, la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya disposa de diferents edificacions que són propietat del de-
partament. I, òbviament, hem de tenir un solar en condicions per poder construir 
el que correspongui per a la ciutat de la justícia, l’edificació que correspon, per tal, 
doncs, de fer-ho cabre tot en una única seu judicial. I això no és fàcil, i vostès ho 
saben. No és fàcil des del punt de vista, com deia, del contenciós administratiu que 
afecta el planejament urbanístic a la ciutat de Tarragona, i no és fàcil tampoc perquè 
no disposem del finançament necessari per fer-ho efectiu de forma immediata. Però 
ja els dic que no hi renunciem, i que, per tant, hi ha la voluntat política del departa-
ment de fer-ho efectiu.

En segon lloc, amb relació als equipaments judicials de Sabadell. Tots els òrgans 
judicials de Sabadell es troben en un únic espai judicial en la seu de l’eix Macià, al 
número 36-38. Un edifici modern..., en fi, arquitectònicament..., es pot discutir o no 
discutir si les alçades, si les no alçades, però, òbviament, ningú pot discutir que és 
un edifici modern en el vell centre de l’eix Macià, i, per tant, en un espai d’accessi-
bilitat, mobilitat, etcètera, garantits.

La tipologia constructiva d’aquesta seu es caracteritza per la ser l’agrupació de 
dues torres comunicades: una planta baixa més disset plantes i l’altra planta bai-
xa més nou plantes. Les plantes de la zero a la nou d’ambdues torres són propietat 
de la Generalitat de Catalunya i són ocupades exclusivament per a usos judicials. 
Addicionalment, la Generalitat de Catalunya va llogar les plantes catorzena i disse-
tena per ubicar-hi els òrgans judicials que van ser creats el 2007 i el 2019. La resta 
de plantes estan o han estat ocupades per oficines privades.

La situació l’any 2017 era de màxima ocupació de totes les plantes judicials, 
i amb la creació de dos òrgans judicials ha calgut la incorporació de nous espais. 
Les gestions entre el Departament de Justícia i la Direcció General del Patrimoni 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya s’han dirigit a llogar una planta en el mateix edifici per garantir la con-
centració dels jutjats en una única seu, i, òbviament, també la distribució per ju-
risdiccions i per especialitats. Fins al mes de gener del 2018 no s’ha disposat de la 
planta setze de l’edifici, i fins que no s’ha pogut disposar dels espais no s’ha iniciat 
la redacció del projecte constructiu que permet l’adequació funcional dels mateixos 
usos judicials.

Vostès saben que nosaltres hem de complir la llei, i no es poden fer ni projectes 
ni es poden fer disposicions fins que no hi hagi a disposició els locals. I, per tant, 
hem de complir amb les diferents fases necessàries fins a la disponibilitat dels espais 
adequats per als usos judicials: redacció dels projectes, licitació d’obres, adjudicació 
d’obres, execució d’obres i equipament. I en els terminis que fixa la normativa de la 
contractació pública derivada de la Llei de contractes de l’Estat, així com els termi-
nis necessaris des d’un punt de vista tècnic i logístic, no serà, per tant, possible la 
finalització en la data fixada en l’Ordre de justícia 1277/2017.

La finalització contractual de les obres és prevista per al 8 de novembre de 2019, 
d’enguany. I les intervencions posteriors, com ara equipament de mobiliari d’oficina, 
armaris, prestatges i equipament TIC, ens porten a la data del 31 de desembre de 
2019. Per tant, la posada en funcionament..., 31 de desembre de 2019.

Els jutjats de primera instància 9 i 10 de Sabadell entraran en funcionament el 
31 de desembre d’enguany –un jutjat d’instància ordinari i un jutjat d’instància amb 
atribucions de dret de família. L’actual jutjat de família i aquest òrgan nou de fa-
mília que s’està creant s’agruparan a la planta setze, mentre que els dos jutjats de 
primera instància ordinaris s’ubicaran a la planta disset, per agrupar, com deia, ma-
tèries.
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Així mateix, a Sabadell hi ha problemes amb els aparells de clima: són molt 
antics i donen problemes cada estiu. La renovació dels sistema de refrigeració dels 
jutjats de Sabadell actualment està en fase de projecte, i l’inici de les obres està pre-
vist per al 15 de juny del 2020, i la finalització, el 14 de desembre del 2021.

En tercer lloc, els equipaments judicials de Gavà. A principis del mes de juny 
es va produir una avaria en el sistema de clima de l’edifici judicial situat a la plaça 
Batista i Roca. L’avaria, finalment, era força important, i es va haver de tramitar un 
expedient de contractació específic per reparar el sistema de climatologia al més 
aviat possible. L’empresa que s’encarrega del manteniment de l’edifici ja va fer subs-
titucions dels aparells –seixanta ventiladors, que es van distribuir per l’edifici–, i va 
instal·lar set equips de refrigeració a les sales de vistes.

El 21 de juny es va adjudicar el contracte per poder realitzar la corresponent re-
paració, i els treballs de reparació es van iniciar l’1 de juliol, un cop es va disposar 
dels elements que calia substituir. Es va preveure un termini d’execució d’unes tres 
setmanes des de l’inici de les obres, i l’empresa encarregada ha fet diverses inter-
vencions amb les que ha aconseguit iniciar la producció d’aire fred, encara que la 
reparació no ha finalitzat. Sens perjudici de les mesures preventives per reduir el 
desconfort tèrmic mentre durin els treballs de reparació de la instal·lació de clima 
a l’edifici judicial, s’han aplicat altres mesures relatives a la jornada de treball, i es 
garanteix en tot cas la presentació dels escrits fins a les 15 hores en els termes pre-
vistos a l’article 135.1 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i la 
prestació del servei de guàrdia.

En paral·lel, s’ha adjudicat un projecte pel canvi i adequació de la instal·lació de 
climatització i ventilació de l’edifici judicial a Gavà. I es preveu que, un cop lliurat 
el projecte, es licitin les obres i que aquestes puguin iniciar-se durant el segon tri-
mestre del 2020, amb una durada de sis mesos. El departament ha adoptat un proto-
col intern entorn de les mesures preventives i pal·liatives per combatre el desconfort 
climàtic en equipaments judicials que ha estat traslladat al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i a la fiscalia, a tots els òrgans i personal de l’edifici, i, així ma-
teix, es va informar d’aquesta incidència i del protocol a la presidència de l’il·lustre 
Consell de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, a l’il·lustre Col·legi de Procuradors 
i al Col·legi de Graduats Socials.

Pel que fa a Martorell..., en quart lloc, els equipaments judicials de Martorell... 
Els deia, dels cent edificis judicials, he anat desgranant... Saben vostès també que 
tant a Gavà com a Sabadell són equipaments judicials moderns i són edificis judi-
cials moderns. És un incís que vull fer sobre els edificis judicials que són moderns 
i que, per tant, reuneixen, doncs, els criteris arquitectònics previstos i que, per tant, 
són mereixedors del servei públic de l’Administració de justícia que es presta en els 
edificis judicials.

Hi ha set jutjats en set locals diferents, tots ells antics, tots ells de lloguer en uns 
edificis d’habitatges. Uns edificis d’habitatges amb problemes molt importants, que 
no són problemes estructurals però que són problemes importants de baixants, d’hu-
mitats i de manteniment dels mateixos edificis. Hi ha problemes amb el clima, amb 
l’accessibilitat, amb ascensors espatllats que no es poden reparar perquè no estan 
dins la normativa...

Som conscients de la situació dels jutjats de Martorell, i m’ho han sentit a dir 
cada vegada que he comparegut i he estat preguntada per aquesta qüestió. El mes de 
juliol es va fer una visita d’inspecció per part de la Gerència Territorial de Barcelona 
Comarques a fi de poder recollir les possibles mesures a millorar i a implementar 
mentre no es pugui dur a terme el trasllat a la nova seu projectada, i que serà fina-
litzada el 2024.

Hi ha prevista la construcció d’un nou edifici judicial, una seu judicial on se-
ran encabits tots els jutjats de Martorell. Un edifici judicial de més de cinc mil me-
tres quadrats, a prop de l’estació, en un solar actualment propietat de Ferrocarrils 
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de la Generalitat. La Direcció General del Patrimoni ja ha tramès, doncs, aquesta 
petició formal –s’està tramitant– per adscriure el solar al Departament de Justícia. 
L’ajuntament està tramitant l’expedient de planejament urbanístic –s’està finalit-
zant–, disposa de l’aprovació provisional i està en fase d’aprovació definitiva.

En l’acord de govern que aprova el pla econòmic i financer es recull una con-
signació de 8 milions d’euros per poder tramitar el projecte d’obra i la seva execu-
ció. La previsió inicial d’obra és el juliol del 2021, i la de finalització, el març del 
2023. La superfície, com els deia, serà de 5.050 metres quadrats.

Sobre la possibilitat d’edificis alternatius, no hi ha un edifici alternatiu, i això ens 
ha estat confirmat per l’ajuntament del municipi. No hi ha cap local, ni de la seva 
propietat ni d’altres propietats, amb la superfície necessària. S’ha requerit també als 
diferents propietaris dels locals on hi ha ubicats els jutjats la reparació dels diferents 
elements, que són responsabilitat, en aquest cas, de la propietat. El problema més 
greu és la manca d’accessibilitat que té el jutjat número 1, que té funcions de registre 
civil. El problema que se’n deriva és que no es pot reparar l’actual ascensor exterior, 
que en el seu dia la comunitat de propietaris va autoritzar a instal·lar al Departament 
de Justícia. 

Respecte a les causes del despreniment d’una part dels sostres dels jutjats, tal 
com ja els vaig informar –els ho he explicat per escrit, els ho hem contestat per 
escrit també totes les vegades que ens ha estat preguntat, en aquest cas, pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans el passat mes de febrer–, la causa d’inundació del jutjats 
número 1 i 6 de Martorell fou una fuita d’aigua que es va produir al pis de sobre del 
jutjat número 1. L’aigua es va anar filtrant i va trencar algunes plaques del sostre. 
Part de l’aigua acumulada al jutjat número 1 va passar al jutjat número 6, que és just 
a sota, amb una afectació menor.

La reparació es va fer correctament. El jutjat número 6 de Martorell va tornar a 
ser plenament operatiu a partir de l’endemà mateix de la incidència; el jutjat número 1  
va tornar a ser operatiu el 4 de març, un cop feta la reparació i tornats a col·locar 
el mobiliari i els expedients, que s’havien hagut d’apartar durant la reparació. Els 
treballadors públics dependents de l’Administració pública catalana han treballat 
sempre.

Un altre dels temes pels quals avui comparec és amb relació als incidents en di-
versos edificis judicials que es van produir el passat mes de febrer, i, tal com ja vaig 
exposar en sessió de control parlamentari al Ple d’aquest Parlament, el Govern no 
comparteix determinades accions –no les comparteix. En tot cas, tothom és lliure 
d’expressar el seu malestar i el seu dret de la forma que cregui convenient, però jo 
sí que els dic que el Govern no comparteix determinats tipus d’accions. El malestar 
s’ha d’expressar sense perjudici al servei públic que es presta des de més dels cent 
edificis judicials de la Generalitat, on treballen 7.500 professionals en nòmina del 
Departament de Justícia, més aquells que estan en nòmina del Ministerio de Justicia 
i del Consell General del Poder Judicial.

Les empreses de neteja tenen indicacions específiques d’actuar amb la màxima 
celeritat amb relació a incidents d’aquest tipus, ja sigui retirant la brutícia de l’entorn 
i permetent l’accés a l’edifici judicial, i s’apliquen mesures concretes per garantir la 
salubritat dels edificis. Les mesures de neteja estan perfectament coordinades amb 
els ajuntaments, que són els responsables finals dels abocaments en el tram final del 
servei de neteja urbana.

El Departament de Justícia ha reforçat el seu protocol intern de coordinació entre 
els serveis centrals i territorials amb l’objectiu de garantir plenament el funciona-
ment normal de l’Administració de justícia a tots els partits judicials de Catalunya, 
sempre i en qualsevol cas i supòsit. És el Govern de Catalunya qui assumeix el cost 
de la neteja i qui ha retirat els fems de forma immediata. És a dir, és la despesa or-
dinària del Departament de Justícia, nosaltres tenim prevista qualsevol situació.
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Hem garantit el funcionament amb normalitat a tots els equipaments judicials. 
Sempre hem actuat immediatament per netejar-ho. I amb aquestes mesures i les 
pròpies de la seguretat estàtica i privada dels equipaments judicials entenem que la 
protecció dels edificis judicials resta garantida amb mesures suficients davant even-
tualitats com les ja expressades.

És per això que és absolutament injustificada i desproporcionada la inversió en 
aquests moments de quatre-cents agents dels cossos de Mossos d’Esquadra, de la 
policia judicial, per indicacions de la presidència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el marc de l’operació Toga.

I acabo. Amb l’actual context polític i pressupostari, complex, en un marc de 
pressupostos amb doble pròrroga i amb un pla de contingència vigent molt exigent, 
amb un estat que incompleix de forma sistemàtica les seves obligacions de finança-
ment de l’Administració de justícia a Catalunya i que menysté la llengua catalana, 
el Departament de Justícia que encapçalo ha mirat de concretar actuacions en cohe-
rència amb els valors que ha de garantir el servei públic de l’Administració de jus-
tícia, de proximitat al ciutadà, d’agilitat, de garantia dels drets, de transparència, de 
sostenibilitat econòmica i, especialment, social del sistema judicial.

Els demano que ens acompanyin en les reivindicacions que el Departament de 
Justícia al llarg de la seva història, d’aquesta darrera història, d’aquests darrers anys, 
ha anat fent i reclamant davant l’Estat per assolir els recursos –i, en aquest cas, hi 
poso també el conseller Mundó–..., reclamant els recursos econòmics a què abans 
em referia: taxes judicials, fiances i consignacions judicials, aportacions finalistes 
per a la posada en funcionament dels nous òrgans judicials, que han de permetre, 
sense dubte, millorar els equipaments judicials del nostre país i oferir un servei pú-
blic de més i millor qualitat.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Gràcies, consellera. A continuació, està previst en el Reglament fer un recés de 
quinze minuts, si ho demanen, si ho volen els grups parlamentaris. Si els sembla... 
(Pausa.) Sí, senyor Rodríguez?

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí. Per la nostra part, sí, voldríem un recés, però encara que sigui de cinc minuts, 
eh?, si la resta de grups hi estan d’acord. (Veus de fons.)

La vicepresidenta

Sí? D’acord? (Pausa.) Fem un recés de deu minuts, doncs.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i tres minuts i es reprèn a tres quarts 

d’una i quatre minuts.

La vicepresidenta

Se reemprende la sesión.
A continuación, los grupos parlamentarios... És el torn dels grups parlamentaris, 

per formular preguntes o demanar aclariments. Hi ha un temps entre deu i quinze 
minuts, però de quinze minuts no passo, no passarem, d’acord? (Pausa.) Llavors, té 
la paraula el senyor Manuel Rodríguez, del Grup de Ciutadans.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora presidenta. Bien, en primer lugar, quería destacar que hemos 
hecho una solicitud de la sesión informativa y, sin embargo, no se ha hablado..., se 
ha hablado únicamente de dos puntos, al final, después de cincuenta minutos, de los 
ataques y acosos en los juzgados y de la situación de los equipamientos judiciales. 
Sin embargo, de las injerencias –las presuntas injerencias– de los responsables del 
departamento en el personal al servicio de la Administración de justicia no se ha 
dicho ni una sola palabra.

Fascicle segon
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Quería destacar..., la verdad, en primer lugar, felicitarle, porque la comparecen-
cia solo ha tardado seis meses en sustanciarse: se aprobó en enero de 2019 y se tra-
mita en julio de 2019, a buen ritmo.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco a finales de 2018 de que al-
gunos funcionarios de justicia habían contactado con la nueva jueza titular del 
juzgado número 13 de Barcelona para que dejase de investigar a altos cargos. De 
todo aquello se destacaban, en aquella información, cargos vinculados a Esquerra 
Republicana, y se presionaba a la juez, a la nueva titular del Juzgado de Instrucción 
13 de Barcelona, tras el fallecimiento del señor Ramírez Sunyer, para que, entre co-
millas, «no actúe como su predecesor y entre en razón», lo cual supondría actuar al 
más puro estilo mafioso. 

Es decir, lo que se pretendía, según esas informaciones, es que se dejase de in-
vestigar a altos cargos que organizaron el referéndum ilegal, como Jaume Clotet, 
de Comunicación, o como el señor Joaquim Nin, de Presidencia, o el señor Josuè 
Sallent, exdirector de Estrategia del CTTI, entre otros.

Siempre vienen con el mismo mantra del referéndum ilegal, pero recuerdo que 
hay muchos delitos investigándose, como la cesión ilegal de datos de millones de 
catalanes o adjudicaciones irregulares, en las que ya tienen experiencia con el caso 
del señor Ricard Calvo por malversación de dinero público con la presunta partida 
de 400 millones de euros para un referéndum ilegal, por prevaricación, desobedien-
cia a resoluciones judiciales y revelación de secretos.

Y por ello es muy importante que explique, si tiene conocimiento de esas presio-
nes, qué garantías va a dar, especialmente desde su departamento, a los funcionarios 
para que desempeñen su labor sin presiones y con las máximas garantías. Y, en este 
sentido, le pido por favor que como mínimo nos dé una explicación, si tiene conoci-
miento de esto, y qué medidas se van a adoptar.

Y, por lo tanto, pasaría la palabra a mi compañera María Valle. Muchas gracias.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias. Bueno, señora Capella, en primer lugar, le voy a agradecer, desde luego, 
su comparecencia aquí para que nos dé explicaciones sobre una serie de cuestiones 
que la verdad es que son bastante preocupantes.

Voy a empezar por los equipamientos judiciales. Parece ser que usted ha osci-
lado entre el victimismo y el optimismo. Ha hecho una oscilación, se ha puesto las 
gafas aquellas de optimismo para ver la realidad de color rosa. Pero yo le sugeriría a 
usted que hablase con los funcionarios de muchos de los juzgados que usted ha nom-
brado, y quizá lo que le pondrían serían las gafas de la realidad, no del optimismo.

Mire, digo que oscila entre el victimismo y el optimismo porque entre el victi-
mismo siempre está..., es el Estado. «Es el Estado, el que no nos financia; es culpa 
del Estado, es culpa de Madrid.» Es así, ¿verdad? (Pausa.) Pues yo le digo a usted 
que no, que de lo que es culpa es de que ustedes son unos incompetentes. ¿Por qué, 
incompetentes? Son unos incompetentes porque, mire, cuando se hicieron las trans-
ferencias de la competencia de justicia a la Generalitat, el acuerdo al que ustedes ha-
bían tenido que llegar en aquel momento, en 1996, como usted ha dicho, tenía que 
haber sido más óptimo, y no el que tenemos ahora. Usted misma lo ha dicho, otras 
comunidades autónomas tienen otros acuerdos mucho más favorables. Tenían que 
haber sido más previsores de cómo se iba a desarrollar la justicia aquí en Cataluña, y 
no lo hicieron. Pero es que..., es más: ¿durante cuánto tiempo han dado ustedes apoyo 
al Gobierno de Madrid y no han negociado nada de esto? ¿Veinte años, quizá?

Si quieren sacar dinero para poder equipar los edificios judiciales como merecen, 
pues, yo le doy ideas. Lo pueden sacar de todo aquello que destinan a TV3; de los 
viajes estos tan divertidos que hacen a Waterloo; de la corrupción en que, bueno, al-
gunos miembros..., pues, de la corrupción de obra pública del Gobierno del que usted 
forma parte, porque hemos oído una noticia según la que hay quince empresas que se 
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concertaron con altos cargos de CDC para financiación ilegal. De todas estas partidas 
podrían ustedes sacar dinero para destinarlo a los problemas reales de los catalanes.

Y le digo que oscilan entre el victimismo y el optimismo porque... Mire, de ver-
dad, no me pongo a reír porque el tema es muy serio..., cuando usted ha dicho que 
hay edificios de una gran calidad arquitectónica y con unos criterios arquitectónicos 
excelentes. ¿Se refiere usted a Badalona, a Sabadell, a Gavá? ¿A cuál? Porque, since-
ramente, es lamentable que usted venga aquí a decir esto.

Usted ha relativizado –¿cómo no?– los problemas que tienen en los juzgados: 
«algún problemilla se ha visto», «son edificios modernos»... Voy a empezar por el 
edificio de Sabadell. El edificio de Sabadell es un edificio acristalado –imagino que 
usted lo ha visto– de diecisiete plantas que está destinado a oficinas judiciales y está 
preparado para oficinas judiciales, y carece de muchos –muchos– elementos que son 
necesarios en un juzgado. Por ejemplo, elementos de seguridad; elementos de segu-
ridad, por ponerle un ejemplo.

Es necesario otro edificio en Sabadell, pero es que, antes de hacer ese edificio 
en Sabadell, de construir otro edificio en Sabadell que pueda tener unas condiciones 
dignas para los trabajadores de allí, lo que está claro es que el tema del aire, mire, 
de verdad, es escandaloso. Es escandaloso que año tras año –y usted lo ha dicho–..., 
ha habido años, varios años, en los que se ha sucedido el mismo problema. Hemos 
oído en las noticias, con la ola de calor, lo que han tenido que sufrir esos funciona-
rios allí, en los juzgados de Sabadell. A treinta y seis grados, señora; a treinta y seis 
grados, tenían que trabajar. ¿Y cuáles son las medidas que ustedes les ponen? Bueno, 
que beban agua. ¿Verdad? Claro. Y que se abaniquen también, ¿no?

Pues fíjese, yo le voy a recordar que el señor Mundó, ese al que ustedes le otor-
gan el premio, les prometió una partida de 600.000 euros, y a fecha de hoy eso to-
davía..., pues no –pues no. Pues lo mismo que usted y el partido en el que usted está, 
Esquerra Republicana. Pues nosotros hemos presentado esa propuesta en varias oca-
siones, y, en fin, ¿de qué sirve que nos la aprueben si hoy viene usted aquí a decirnos 
que esa refrigeración la tendrán los funcionarios de Sabadell en el año 2021, a finales 
de 2021? Qué triste, ¿no?, tener que trabajar en unas condiciones tan indignas.

Pues sí, eso es lo que nos encontramos en los juzgados de Sabadell: falta de se-
guridad y falta de un mínimo de sensibilidad para una señora que milita en Esquerra 
Republicana, que es un partido, se entiende, de izquierdas, y que, por lo tanto, ten-
dría que tener como bandera el velar por los derechos de los trabajadores. Pues aquí 
esto, sinceramente, no se ve para nada. Los tiene usted totalmente abandonados.

El edificio de Gavá..., me gustaría saber qué medidas alternativas se han previsto. 
Sé que ha dicho algunas, y mientras tanto las medidas que hay son las mismas que para 
Sabadell, en cuanto al tema de refrigeración. Porque, claro, fíjese usted en qué cosas: 
el Consejo General del Poder Judicial, que es el competente para dictaminar los recur-
sos de salud de los jueces y magistrados, decidió que los jueces pudiesen prescindir de 
realizar la actividad; pero, sin embargo, los funcionarios tuvieron que estar allí. Tienen 
que estar allí, a las altas temperaturas que sean, incluso con desmayos, que lo debe sa-
ber usted también.

Del tema de Martorell..., esto casi que lo dejaría un poco aparte, porque luego hay 
una pregunta y me gustaría centrarme más en ella, pero solo le voy a decir una cosa: si 
en toda su comparecencia ha dicho las mentiras tan gordas como lo que acaba de decir 
de los juzgados de Martorell –sí, sí, míreme–, si es así, desde luego no ha dicho usted 
ni una sola verdad. Cuando usted ha dicho aquí que no hay problemas estructurales 
en los juzgados de Martorell ha mentido –ha mentido–, porque simplemente se dedu-
ce cuando se mira el comunicado de las asociaciones judiciales, comunicado de todas 
las asociaciones judiciales, que dicen que los problemas son, además, de grave peligro 
para la seguridad de los funcionarios. Se caen los falsos techos que están apuntalados, 
señora. Están apuntalados, los techos, y los funcionarios trabajando allí. Fíjese.
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Mire, también decía usted: «Hombre, si tuviéramos dinero, si fuésemos una re-
pública...» ¿Para qué? ¿Para gestionarla como han gestionado también –y vuelvo otra 
vez, por poner un ejemplo– los juzgados de Sabadell? ¿Para eso quieren la repúbli-
ca? Porque los han gestionado divinamente. Fíjese usted –fíjese usted–, desde 2017 
la conselleria de Justicia está pagando un alquiler de 10.868 euros mensuales, hasta 
fecha de hoy. Más de doscientos mil euros, llevamos gastados en una planta vacía. 
Gestione, gestione así de bien, con su república.

Como le digo, incluso el mismo Colegio de Abogados de Sabadell tendrá usted 
conocimiento de que ha pedido la dimisión de la gerente territorial, porque es que 
no es para otra cosa –es que no es para otra cosa. Imagínese cómo estarán los fun-
cionarios de allí.

Podría ir citándoles, en cuanto a equipamientos judiciales, muchos –muchos. 
Porque no son problemillas, como lo relativizan ustedes; no, no. Hay juzgados ob-
soletos, hay juzgados..., el de Sant Feliu, el juzgado de Girona. Bueno, le podría de-
cir muchos de ellos, pero me voy a parar aquí, porque lo único que le voy a decir 
es que usted tiene abandonados a los funcionarios de la Administración de justicia. 
No parece que sea prioritario, y, si fuese prioritario, pues, actuaría de otra manera, 
priorizando sus necesidades.

Pasando al tema de la condena de los actos..., de los escraches que se han sufrido 
en las sedes judiciales. Mire, que usted diga que no le parecen bien o, bueno, que es 
un malestar, que no comparte esas actuaciones, eso no sirve de nada. No sirve de 
nada, porque lo que está claro es el objetivo que usted tiene. Ustedes tienen el ob-
jetivo de presionar a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, para doblegarlos a 
sus intereses, porque saben de sobra lo que es la independencia judicial –ya lo creo, 
que lo saben–, pero por eso mismo la quieren menoscabar. Para ustedes la justicia 
española es su peor enemigo, y no pueden doblegarla; por eso es su peor enemigo. 
Y consienten que se realicen esos actos por grupos organizados y continuos despre-
cios, incluso hasta verbales.

Ustedes lo relativizan, como le he dicho, y lo tendrían que condenar. Porque 
usted es la máxima representante de la conselleria de Justicia, y tendría que ser la 
primera en salir aquí y condenar actos que denigran a la institución y a las personas 
que la conforman. Si tuviese una pizca de responsabilidad o de aprecio, incluso, por 
la libertad y por la democracia, lo haría. Pero, bueno, como su objetivo es otro, pues, 
nada, miran ustedes para otro lado, no condenan esos actos.

¿De qué actos le hablo? Es que he oído que eran dos o tres actos pequeñitos. Pues 
no, señora, no. Mire, los actos a los que se refiere –y estaría diez minutos o quince 
más, cosa que no voy a hacer, evidentemente– empiezan con el procés –empiezan 
con el procés–, y empiezan con el acto que sufrió un magistrado hoy fallecido, el 
señor Ramírez Sunyer, en su casa, el 24 del XI del 2017. Y voy a acabar diciendo 
el último que se sufrió, que fue el 20 de febrero, en Gavá, pero he contabilizado al 
menos veinte en innumerables sedes judiciales, desde 2017 hasta la fecha.

Y no son libertad de expresión ni nada que se le asemeje. Son acoso, intento de 
acoso y derribo, que no van a conseguir –que no van a conseguir– gracias a que 
estamos en un estado democrático y de derecho que no lo va a permitir. Nosotros 
también vamos a estar aquí, evidentemente, para no permitirlo. Pero ese estado de 
derecho que se llama España y al cual pertenecemos, por cuanto Cataluña es una 
parte de España, pues, funciona muy bien. Y lo pudimos ver los días 6 y 7 de sep-
tiembre, cuando ustedes quisieron dar ese golpe, el golpe de estado. Y lo pueden 
continuar haciendo, porque parece ser que, bueno, el president de la Generalitat dice 
«“apreteu”, “apreteu”» y «ho tornarem a fer». Y aquí miramos para otro lado y aquí, 
pues, nada, no pasa nada. Pues no –pues no.

Ustedes lo seguirán intentando, pero nosotros lo iremos frenando.

La vicepresidenta

Señora Valle, ha concluido su tiempo ya, incluido el de descuento. 
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María Francisca Valle Fuentes

Por último, presidenta...

La vicepresidenta

Le rogaría que concluyera.

María Francisca Valle Fuentes

Sí. Quisiera hacerle una pregunta: ¿dónde está el límite de esa libertad de expre-
sión? Eso, me gustaría que nos contestase.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, señora Valle. A continuación, tiene la palabra la señora Rosa Maria 
Ibarra, en nombre del Grupo Parlamentario PSC i Units per Avançar.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé, consellera, ens hem hagut de mirar la convocatòria, el full de con-
vocatòria, per assegurar-nos de quin era el títol de la compareixença, perquè, clar, 
per un moment m’ha semblat que es podia dir «llistat de greuges», o «pilotes fora», 
també s’hagués pogut dir, eh? I no, és una compareixença, entre altres coses, per 
parlar d’equipaments judicials.

I li dic això perquè, clar, vostè ha començat la seva intervenció parlant de l’infra-
finançament que tenen del Govern de l’Estat, de la manca de jutjats, de com tracta 
l’Estat espanyol el català a la justícia, però en aquesta primera part de la seva inter-
venció no hem vist ni una assumpció de responsabilitat per part del seu departament 
ni de vostè com a consellera.

Vostè ens ha dit: «L’Estat no presta el servei de justícia a Catalunya, i, en tot cas, 
la Generalitat és qui ha d’assumir íntegrament el cost d’aquest servei de justícia.» 
Clar, jo crec que vostè s’ha oblidat de parlar dels jutges, dels magistrats, dels lletrats 
de l’Administració de justícia i dels fiscals, que també són Administració de justí-
cia i que sí que paga l’Estat. Per tant, d’aquesta part jo crec que no se n’ha recordat.

I, d’altra banda, ens deia que a Catalunya hi faltaven jutjats i ens interpel·lava, 
amb un cert sarcasme..., si ens preocupava i ens ocupava aquest tema. Evidentment, 
ens preocupa i ens ocupa, tota la situació de la justícia, del món penitenciari i de tots 
els departaments, i, en definitiva, de Catalunya, no? Però, de fet, vostès mateixos es 
van negar a incrementar en alguns casos els jutjats. I n’hi posarem un exemple de 
la passada legislatura, del conseller Mundó, precisament, respecte als jutjats socials 
a Barcelona: es va donar, des del Consell General del Poder Judicial, la possibilitat 
de crear sis jutjats socials a Barcelona, que recordem que aquesta jurisdicció estava 
assenyalant a dos anys vista, i el departament no ho va acceptar, i al final se’n van 
crear només tres, cosa que, evidentment, no soluciona els problemes.

Per tant, consellera, no és cert el que deia, de que «qui decideix si es creen o 
no es creen jutjats és l’Estat i aquí la Generalitat no hi té res a dir»; hi té alguna 
cosa a dir, evidentment. I li posava l’exemple, molt clar, del cas dels jutjats socials 
a Barcelona, no?

Ens diu que la resta de comunitats amb competències tenen aportacions i que 
nosaltres no en tenim, que a Catalunya no en tenim. Doncs bé, en això li dono d’al-
guna manera la raó a la portaveu de Ciutadans, que abans intervenia. Venim d’un 
acord que es va fer fa molts anys, que es va tancar amb una situació de població, una 
situació d’activitat judicial determinada, i que no s’ha actualitzat. S’ha de negociar. 
S’ha de treballar per arribar a un acord de millora d’aquesta situació a Catalunya. 
Aquesta és la funció del Govern de la Generalitat. I en aquesta vostès hi tenen res-
ponsabilitats, no s’hi val a espolsar-se les responsabilitats sempre.

I també ens parlava del català, i seguíem amb el greuge, no? I ens explicava que 
el malvat Estat espanyol, bé, actuava d’una determinada manera, seguia una deter-
minada política respecte al català. Però la meva pregunta en aquest tema és molt 
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clara, consellera: i vostès què fan? Què fan en el seu departament per poder incenti-
var l’ús del català a l’Administració de justícia? Què fan amb els recursos que tenen?

I hem passat també pel tema dels diferents jutjats i de les seus judicials i de l’es-
tat dels equipaments judicials. Aquí ja s’ha parlat bastant profundament de Sabadell, 
de Gavà, de Martorell. Però en totes aquestes seus hem vist com vostè donava unes 
dates d’inici d’obres i d’acabament d’obres, no? Bé, per tant, tenim un horitzó de so-
lució d’aquests problemes, esperem.

Però, clar, quan parla de Tarragona, és tot com molt obert, no? De fet, abans 
ens deia: «Imaginin-se vostès si Catalunya pogués disposar dels 60 milions de ta-
xes judicials. Quantes seus judicials de Tarragona podríem fer?» Ja, però és que 
tampoc no les teníem, aquestes recaptacions quan van fer la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona o quan van fer els nous jutjats a Lleida o quan van fer els de Tortosa, per 
exemple, eh? I, per tant, aquesta no pot ser excusa per no fer un equipament total-
ment necessari.

I per què és necessari l’equipament a Tarragona? Suposo que vostè ho sap: per-
què la dispersió de seus judicials a Tarragona fa que un advocat que està atenent un 
judici, que està personat en un judici en una seu, per poder anar al cap d’un temps 
a assistir un altre judici a l’altra punta de la ciutat, doncs..., de vegades no hi arriba. 
O perquè de vegades els advocats, els operadors jurídics o la ciutadania que ha d’ac-
cedir a un jutjat per poder rebre aquest servei de la justícia o per poder-hi participar, 
doncs, no ho pot fer perquè no té les condicions d’accessibilitat necessàries per po-
der-ho fer. I són persones que tenen problemes de mobilitat i no hi poden accedir, o 
hi accedeixen amb molta dificultat.

O, per exemple, que en el mateix jutjat de Tarragona en un mateix passadís coin-
cideixin el presumpte agressor per violència masclista amb les víctimes, i això passa 
–i això passa. O, per exemple, que els advocats hagin d’atendre els seus clients en un 
passadís de la sortida d’emergència del mateix edifici, i això passa. I, per tant, no po-
dem demorar més –no podem demorar més– la construcció d’aquesta nova seu.

I, aleshores, vostè fa allò que feia al començament, no?, que deia: «No, és que 
l’Estat no ens dona prou diners», i «la culpa és de l’anterior govern municipal, que, 
clar, amb l’alcalde no ens hi vam poder posar d’acord, no va venir a la reunió...». 
Bé, escolti’m, el que està clar és que la Generalitat disposa a Tarragona de solars, 
disposa a Tarragona d’espais que poden ajudar a costejar aquesta infraestructura. El 
cert és que vostès, pels lloguers de les diferents seus judicials, estan pagant 1 milió 
d’euros l’any. Ens agradaria saber, si això ho reconvertíssim en una actuació, en una 
inversió, què acabaria pagant la Generalitat quant a interessos, precisament, de la 
ciutat de la justícia o del fòrum de la justícia.

I, evidentment, creiem que és imprescindible que això es faci, i que, a més a més, 
es faci amb el consens dels veïns. Perquè ara sembla que es vulgui desencallar el cen-
tre obert, però es vol posar, a més a més, en el mateix edifici on anirà aquest fòrum 
de la justícia, cosa que..., ja ha sortit el president de l’audiència, ja han sortit, bé, molts 
veïns per dir que això no pot ser, eh? I, per tant, reflexionin sobre com s’ha de fer això, 
però realment prioritzin aquests equipaments, que són necessaris. I el de Tarragona 
és molt necessari.

M’ha semblat sentir, quan parlàvem del de Tarragona, que vostè deia que es plan-
tejarien les actuacions que s’havien de fer mentre no poguessin fer l’execució i men-
tre no poguessin fer la construcció d’aquest fòrum de la justícia. Ens agradaria que 
ens expliqués quines seran les actuacions que es faran en els jutjats que existeixen 
actualment, per adequar-los, mentre no hi hagi la construcció d’aquest nou jutjat.

Miri, consellera, per acabar, un parell de coses. Primera, vostès ens demanaven 
que hi hagués més dotació pressupostària; doncs facin possible un govern de l’Estat, 
votin uns pressupostos. Perquè li he de recordar que, en els passats, com a mínim el 
Govern de l’Estat va tenir a bé portar-los al Congrés i no van sortir, però va tenir a 
bé portar-los al Congrés, mentre que aquí el Govern de la Generalitat ni tan sols ha 
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estat capaç d’aprovar-los internament. I aquests pressupostos de l’Estat que es van 
portar tenien 2.200 milions més per a Catalunya. Per tant, aprovin uns pressupostos 
que ens ajudin a finançar el servei de justícia a casa nostra.

I segon, facin de govern, governin. No facin evasió competencial, no s’escudin en 
l’actuació de l’Estat, dels ajuntaments. Administrin, governin. Perquè governant, col-
laborant amb altres administracions, negociant, acordant, així arribarem a acords, 
i, al cap i a la fi, tots plegats hi sortirem guanyant, i sobretot la ciutadania, que és la 
principal perceptora d’aquest servei de justícia a Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra. A continuació, té la paraula la senyora Yolanda López, 
en representació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Gràcies.

Yolanda López Fernández

Gràcies, vicepresidenta. El Departament de Justícia es verdad que tiene grandes 
problemas estructurales, como son las instalaciones –yo me voy a centrar en esto– 
de justicia en Cataluña, que deberían ser resueltos con la máxima urgencia. Me ha 
sorprendido –es verdad– que parece que se le ha querido restar importancia. Y si 
nosotros nos hacemos eco no solo es por prensa, no es solo por..., es porque se han 
puesto en contacto con los grupos parlamentarios los trabajadores, los jueces, los 
abogados.

Pero no solo es una queja de interés colectivo, de estos trabajadores o de los jue-
ces o de los fiscales; es una queja también creo que de interés ciudadano, porque la 
justicia, como bien ha dicho antes usted misma, es un servicio público, y si no se 
presta con eficacia y calidad, pues, quien lo padece es el ciudadano, quien lo padece 
son los catalanes y las catalanas.

Como ya hemos repetido –usted lo ha repetido, lo han repetido los compañeros–, 
recientemente hemos tenido, pues, los episodios preocupantes que se han visto re-
flejados a través de los medios de comunicación y a través también de los sindica-
tos, por carencias estructurales, como ha sido en Mollet, ha sido en Rubí, ha sido 
en Martorell.

Después, hay una pregunta, también, sobre lo de Martorell. Es un juzgado que tie-
ne funciones también de registro civil. Sabemos que la solución, como ha comentado 
la consellera, definitiva pasa por trasladar los juzgados al nuevo edificio judicial que 
está previsto construir al lado de la estación, con el inicio de la obra en 2021 y con 
finalización en 2023, pero nos preocupa el mientras tanto, que creo que no ha queda-
do..., yo al menos no he entendido bien claro cuáles son las posibilidades que se están 
barajando o las que se tienen más seguras en el departamento para disponer de los 
locales adecuados para mientras se procede a la construcción y finalización.

Por otro lado, también tenemos carencias que perjudican al servicio del juzgado, 
como la dispersión de los juzgados, que apuntaba la compañera del PSC, de la ciu-
dad de Tarragona, con nueve dependencias ubicadas en distintas zonas de la ciudad, 
que perjudica tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

Me gustaría que me hablara un poco más de cuándo se tiene previsto acabar, 
cuándo se tiene previsto el traslado del centro, del nuevo centro penitenciario, y cuál 
sería la posibilidad de que ahí fueran los nuevos juzgados. Qué acciones tiene plan-
teadas el Departamento de Justicia para resolver los grandes problemas de movili-
dad, viendo que parece que no vaya a ser en veinte años, el que se haga una nueva 
Ciudad de la Justicia, que creemos que es una exageración, y que necesita medidas 
urgentes. Han construido en el Vendrell mismo, que es de donde yo soy, el juzgado, 
y tampoco había presupuesto ni tampoco se disponía de los medios, ¿eh?

Por un lado, tenemos las denuncias de las altas temperaturas, que aquí se ha ha-
blado de treinta y seis grados, pero han sido hasta de treinta y ocho grados, que los 
magistrados, letrados y quienes trabajan en el juzgado de Gavá y de Sabadell han 
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estado sufriendo en los últimos días a causa de las averías en los sistemas de clima-
tización. Nos consta –es verdad, como ha dicho la consellera– que se han tomado 
medidas para que se den las condiciones adecuadas para que pudieran continuar 
con el trabajo, pero creemos que esto es poner tiritas, que se requiere un mayor foco 
de inversión. Nos alegra que haya dicho que se han aprobado partidas para la in-
versión y esperamos que se hagan realidad, pero no alargándolo. Nosotros creemos 
que debe haber medidas urgentes para que el verano que viene, pues, no se vuelvan 
a producir.

Me vuelvo a remitir al juzgado de Tarragona –ya apuntaba algo, también, la com-
pañera del PSC. La situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer... Que estemos 
en 2019 y tengamos que ver cómo las víctimas, que en muchos casos acuden acom-
pañadas de menores, no tengan una estancia específica y adecuada para las esperas 
ni dependencias para la toma de declaración de forma confidencial... Una dependen-
cia que no cuenta ni con personal de seguridad lo que permite es que se den situa-
ciones de riesgo, cuando coinciden víctima y agresor, familiar de agresor...

Nos consta, porque así nos lo han hecho llegar sindicatos, nos lo han hecho lle-
gar trabajadores, que existen propuestas para solucionar estos problemas, como la 
reubicación de los espacios, el traslado de las dependencias desde la actual planta 
superior a la planta baja, donde las conducciones de los detenidos, además, serían 
mejores. Nos gustaría saber a qué obedece, cuáles son los motivos por los que no se 
están realizando estas reubicaciones, que mejorarían sustancialmente las condicio-
nes en las que se presta el servicio a las víctimas de violencia sobre la mujer.

Y, a ver, estos son solo algunos de los problemas de equipamientos que existen 
en el Departamento de Justicia, pero tenemos constancia –y yo creo que la conse-
llera y el Govern también lo saben– de que existen más, y no se les tiene que restar 
importancia o relativizar.

Y, bueno, poco más. Creemos que no se puede esperar, creemos que hay que po-
ner la voluntad. Sí que es verdad que a lo mejor tenemos que empujar también entre 
todos, pero creo que es obligación y deber del departament, pues, intentar que se 
solucionen todos estos problemas lo más rápido posible.

La vicepresidenta

Gracias, señora López. A continuación, tiene la palabra el señor Vidal Aragonés, 
en representación del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Constituent. Poso deu mi-
nuts i cinc de pròrroga, eh?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, vicepresidenta. Intentaré que siguin deu minuts. Si no, faré els cinc vint-
i-tres que ha fet el Grup de Ciudadanos. En primer lloc...

La vicepresidenta

Perdó..., que no lo he entendido bien.

Vidal Aragonés Chicharro

Sí. Que, si no, faré l’afegitó dels cinc vint-i-tres que ha fet el Grup de Ciudadanos, 
però intentaré que siguin deu minuts.

La vicepresidenta

Bueno...

Vidal Aragonés Chicharro

Nivells de temporalitat a la seva Administració, consellera, una de les coses de 
les quals no s’ha parlat prou i que nosaltres situàvem i li traslladàvem en alguna 
altra compareixença: entre el 30 i el 40 per cent dels treballadors i de les treballa-
dores. Si és aquest, el nivell, i hi ha voluntat per part del departament de fer una 
convocatòria perquè aquests interins o aquestes interines, o temporals en general, 
es puguin transformar en funcionaris o en funcionàries, ens agradaria conèixer si 
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això es farà en els termes que es van aprovar en aquest Parlament el 30 de maig del 
2019, és a dir, aplicant els criteris del 61.6 de l’EBEP, que ve a significar la possi-
bilitat de que aquells que tenen més antiguitat i més edat tinguin una convocatòria 
específica, que els que tenen una antiguitat fins i tot anterior al 2005 tinguin una 
convocatòria específica.

Li preguntem això i no li volem fer trampes. I quan li diem que no li volem fer 
trampes li manifestem que la directora general de Funció Pública ha fet declaracions 
a la MEPAGC i ha dit que això era contrari a la Constitució. I, per tant, ens contesti 
ara o no ens contesti ara, sí que voldrem conèixer el posicionament d’aquest depar-
tament en relació amb aquesta qüestió, que és com es resoldrà, en tot cas, la tempo-
ralitat dels interins i interines, dels treballadors temporals, i si comparteix aquestes 
declaracions.

No hem parlat gaire de com funcionaran les noves oficines judicials, i a nosaltres 
la consellera ens ha sentit parlar de que, més enllà de que alguns edificis puguin ser 
models, la mateixa organització de l’oficina judicial, quant a espai físic, no a deter-
minació de funcions, no sempre ha estat la més adient. I hem de fer un passeig..., 
podríem agafar un taxi i en dotze minuts estaríem a la ciutat judicial de Barcelona, 
amb una miqueta de sort, i veuríem com no ha millorat, fins i tot respecte a quan 
teníem els jutjats en uns espais físics inferiors, quant a metres quadrats, de l’oficina 
judicial. Certament, la planta judicial no és competència nostra, i això ens genera 
tot un seguit de problemes, però ho podríem veure com una possibilitat, quan això 
té un trasllat positiu, o, evidentment, també moltes vegades es pot traslladar com 
un problema.

Em permetrà la consellera que li faci una pregunta. S’ha referit a la «forma 
provisional» del Govern de l’Estat espanyol, i de veritat que no sabíem si s’estava 
referint a la perspectiva de república catalana immediata o al Govern de l’Estat es-
panyol i a la perspectiva de que el Grup d’Esquerra Republicana al Congrés pugui 
votar favorablement. En tot cas, més enllà del que signifiquessin les seves paraules, 
que de veritat no hem acabat d’entendre..., o d’interpretar, millor dit –d’entendre, sí–, 
ens emplaçava a que li donem suport i millorem. Com? Tenim un problema, que és 
el finançament. Nosaltres ja li diem com: a la tributació, IRPF, successions i dona-
cions. Ho hem plantejat des de fa molts anys. Si això ho canviéssim, evidentment, 
no es solucionarien tots els problemes, però milloraria la situació.

I si parlem de finançament, també li demanem una altra reflexió. Podríem dir: 
l’Estat espanyol no finança gens, absolutament gens, l’Administració de justícia ca-
talana, i sí que finança la resta de comunitats autònomes. I això podria ser una ve-
ritat objectiva –podria ser una veritat objectiva–; de fet, seria una veritat objectiva. 
Però si hi ha un acord o es va fer un acord en temes de finançament, ens agradaria 
conèixer si la consellera considera que aquest marc de finançament a dia d’avui no 
es correspon amb una adaptació a la realitat, i, per tant, que ho pugui valorar.

També, catorze nous jutjats el 2017. Si no ens fallen les dades, vostè va adreçar 
una carta a la senyora Dolores Delgado. Què li ha respost? Ha tingut cap resposta, 
amb relació a aquests jutjats?

I segona tongada: Real decreto 256/2019, de nous jutjats, on hi ha quatre jutjats 
a Barcelona –entre ells, els futurs 34 i 35, socials–, jutjat a Reus, jutjat a Terrassa, 
jutjat a Arenys i jutjat a Vic. Senyora consellera, això serà una realitat imminent, la 
significació del Real decreto 256/2019, que estableix uns nous jutjats? Això serà una 
realitat o no serà una realitat?

Oposicions per treballar al jutjat. Mirin, han acabat posant en lletra de legalitat el 
que ja era una pràctica. Perquè era una pràctica que tenien magistrats i magistrades i 
jutges, que venien a establir-se en el nostre país a fer de magistrats i magistrades, i rà-
pidament el que recordaven –alguns de molt bones formes, també s’ha de dir, d’altres 
no– era: «Sí, sí; usted tiene derecho a hablar en catalán, y yo no tengo obligación.» 
I, per tant, si volien exercir un mínim dret lingüístic, que és parlar en la llengua del 
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nostre país, el que ja sabien és que ens estaven prejutjant en no entendre, o no voler 
entendre, moltes vegades, de què parlàvem. Per tant, drama, tenim un drama. I tant 
de bo no únicament es guanyi aquest recurs, sinó que avancem.

I situo que el problema no està en aquests magistrats o magistrades que venen de 
fora d’un àmbit lingüístic català, sinó en qui facilita que no tinguin coneixement del 
català. El problema el generen ells. I és un problema, a més, que vol anar a generar 
un conflicte que en aquest país no ha existit. I aquesta és, al final, la clau de volta de 
tot plegat, perquè ara fins i tot s’han descarat a regular d’aquesta manera i donar-nos, 
quant a llengua nacional, una caracterització inferior a la de llengües estrangeres, 
com podria ser l’italià o com podria ser l’anglès.

Oficines o jutjats. «Lo» de Sabadell –i ho dic així, «lo» de Sabadell– arribarà 
tard, molt tard. Fa molts anys que tenim aquest problema, i no es pot maltractar els 
operadors jurídics quan van a treballar. Ho hem manifestat els darrers tres anys en 
aquesta seu parlamentària, i, per tant, ens arriba tard.

Si ho tenim per a Gavà el segon semestre de 2020, doncs, encara estarem con-
tents i contentes, de veritat, que això es pugui fer realitat.

I de Martorell, més enllà de si és o no estructural –que jo no vull tenir una dis-
cussió d’arquitecte, perquè no soc arquitecte, i, per tant, no sempre sabré què és o 
no és estructural–, el que sí que és cert és que hem tingut un problema de molts anys 
en aquest jutjat i no s’ha solucionat. Si ara fem una aposta per generar un nou es-
pai, a més, de titularitat del departament, benvingut sigui. Benvingut sigui, perquè 
vostè ens plantejava també alternatives, i nosaltres sempre hem criticat que espais 
judicials, oficines judicials, i fins i tot el mateix patrimoni que ocupa la Generalitat 
de Catalunya, sigui a través de lloguers. Això és perdre calés. S’ha demostrat ara. 
Mirem Tarragona: 1.146.115 euros. Mirem què ha significat. Hem estat llençant 
calés. I quan nosaltres dèiem això, ens deien absolutament de tot: «anticapitalistes», 
«vostès ho veuen tot molt fàcil...». Doncs ara, algú que ens vulgui donar resposta, 
sobre si això ha estat així o no ha estat així.

Ens alegrem, des d’aquest subgrup parlamentari, de les afirmacions que ha fet la 
consellera en relació amb l’operació Toga. No per entrar a valorar o no valorar deter-
minades accions, sinó el que significa un dispendi i un malbaratament de recursos 
públics per fer allò que és perdre el temps. Passin a les set del matí aquí al costat, 
baixant cap al Parlament de Catalunya, per la seu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya; veiem allà uns mossos i unes mosses amb dos vehicles, armats –per 
cert, amb unes armes que déu-n’hi-do–, no fent res, perdent el temps. Passin-hi, 
quan surtin demà d’aquí, del Parlament de Catalunya, al vespre, el divendres a les 
set de la tarda, a les vuit del vespre, i vegin com estan aquells mossos d’esquadra, 
aquelles mosses d’esquadra..., doncs, veient passar el temps, poca cosa més. No hi ha 
hagut realment un atac que signifiqués la necessitat de dotar-ho d’aquesta manera, 
però com que es vol generar una situació de perill permanent i de no realitat sobre 
el que passa en el nostre país..., això és el que va provocar el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

Després, nosaltres no sabíem això de les suposades pressions al jutjat 13. De ve-
ritat que no ho sabíem, ho hem conegut avui. I no volem ser frívols, però jo crec que 
seria una errada, si algú pensés que pot pressionar el jutjat 13. Si algú fes una comu-
nicació al jutjat 13, dels que estem aquí, i tingués una pàtina d’independentista, l’en-
demà tindria un altre procediment judicial, que ningú ho dubti, pel tarannà que tenen 
alguns dels operadors jurídics. I, després –i tampoc no vull ser frívol–, si ho han fet, 
doncs semblaria que no està tenint gaire resultat, més aviat el contrari. Per tant, erra-
da absoluta. I és un drama, a més, que això ho haguem de plantejar així.

I una última reflexió per a la consellera, i em poden dir que no pertoca. Mirin, 
no tenim competències del dret de treball, no tenim competències del dret processal 
laboral. No les tenim; no les tenim, en aquest àmbit. Però vostè per mi és la màxi-
ma representant de la justícia al meu país. És així. Això, qui m’ho vulgui discutir 
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que m’ho discuteixi, però vostè per mi és la representant d’això, com a mínim del 
Departament de Justícia, i m’agradaria que fos de la justícia, també, en un sentit 
més ampli. Aquesta setmana tenim una interlocutòria i un jutjat social que empara 
l’esquirolatge davant la vaga. Això és el que tenim. Aquest país té una tradició de 
defensa del dret de la llibertat sindical, aquest país té fins i tot l’honor de donar nom 
als esquirols, en el sentit de que neix en aquest país el que va significar al segle xix 
l’esquirolatge, i ara ens trobem amb una resolució judicial que empara l’esquirolatge 
efectiu. Senyora consellera, ens preocupa, i ens hagués agradat un pronunciament 
exprés sobre el que significa que a dia d’avui a la Fira de Barcelona, en activitats 
que es desenvoluparan en el context de la Fira de Barcelona a través d’un espectacle 
cultural o lúdic –i diem «cultural» i «lúdic» amb molt de respecte–, s’estigui vulne-
rant el dret a la llibertat sindical i el dret a la vaga emparant l’esquirolatge.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Aragonés. A continuació, té la paraula la diputada Esperanza 
García, en representació del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, senyora consellera, nosaltres n’esperàvem una mica més, 
d’aquesta explicació que ens ha fet, de seixanta minuts, que dona per llarg i per ser 
una mica més concrets en les preguntes o els requeriments que li fèiem. Entre altres 
coses, perquè vostè ha destinat quaranta minuts –quaranta minuts– a fer un llistat 
de greuges que era pràcticament més llarg que la carta als Reis d’un nano de set 
anys. Vostè li ha tirat les culpes a tothom, o sigui, no ha assumit cap de les respon-
sabilitats.

Vostè ens explica que tenen unes competències limitades i que amb les com-
petències que tenen, doncs, no poden assolir la millora del servei de prestació de 
justícia, que no deixa de ser –és l’única cosa en la qual estic d’acord de la seva ex-
plicació–..., que és també i també forma part de l’estat de benestar. Però la realitat 
és que, quan poden decidir, que és quan fan pressupostos, ens trobem amb una rea-
litat, i és que la justícia, malgrat les seves maques paraules, no és una prioritat per 
a vostès.

I per què l’hi dic? I no seré jo qui faci bo ara, precisament, l’últim Govern tri-
partit, eh? El 2010 es dedicava pressupostàriament exactament la quantitat d’un  
2,13 per cent del pressupost a Justícia; exactament, el 2017 –perquè el 2018 ja sabem 
que els pressupostos no es van aprovar–, un 1,94. Aquesta és la prioritat. Han pujat 
els assumptes judicials, ha pujat la conflictivitat judicial, i vostès no fan la consigna-
ció pressupostària que necessiten, al final, els ciutadans de Catalunya per tenir a la 
justícia un servei de qualitat, segur, estable i en condicions dignes, les que necessiten, 
i que siguin també una eina més, un pal de paller més, de l’estat de benestar.

Ha fet vostè un esment del fet que, en fi, no es poden, diguem-ne, obrir totes les 
noves seus judicials acordades i aprovades. Però, clar, la realitat és que des de..., hi 
han seus judicials que estan aprovades el 2017, i vostès, des del seu departament, 
no es comprometen fins al 2021 a obrir-les, pràcticament. I això..., tres anys, pràc-
ticament –2020, 2021...–, deixen vostès abandonats els funcionaris, els usuaris, els 
operadors jurídics. En fi, estan deixant vostès part de la ciutadania sense un servei 
bàsic en condicions de dignitat, no?

Vostè ens ha estat explicant: Sabadell començarà a finals del 2019, si no ho he 
entès malament; Tarragona, a finals del 2020. Però, escolti, a veure, Instància 7 de 
Girona, quan començarà? Parlem d’un jutjat de família. Allà s’hi troben menors, fa-
mílies, assumptes de custòdia compartida. Això afecta la vida diària dels catalans 
a Catalunya. El número 9 de Lleida: no ens n’ha dit absolutament res. No ens ha dit 
absolutament res del número 8 mixt d’Arenys de Mar. Ni ens ha dit res del 9 ni del 
6 mixt de Vic. Ni ens ha dit absolutament res de la Secció d’Apel·lació Penal de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ens pot donar les 
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dades sobre aquests nous jutjats, que ja estan aprovats i que haurien d’estar ja, de fet, 
en funcionament, o com a mínim en previsió de començar en poc temps?

Ens ha explicat també el fet de que, en fi, hi ha un dèficit, un cert dèficit, di-
guem-ne, de personal dins de l’Administració de justícia, i en això podem estar 
d’acord. Però quan vostès tenen les competències i poden decidir si es creen noves 
places i se li ofereixen directament des del Ministeri de Justícia, vostès s’hi ne-
guen –el seu antecessor, precisament, aquest que han premiat vostès amb el Premi 
Justícia, que es va negar a acceptar la creació de noves places a Catalunya... També 
ens ha de donar explicacions, perquè jo no n’he sentit cap, sobre la inestabilitat i la 
temporalitat i interinitat permanent de la plantilla d’auxiliars de tramitació i de ges-
tió processal. Què es fa per millorar aquesta realitat? Perquè és la que és, i és una de 
les més altes de tot Espanya.

Ens ha dedicat –fixi-s’hi, eh?– quaranta minuts a tirar les culpes a un altre; deu, 
pràcticament, a parlar sobre el dèficit del català a la justícia, que després ha reiterat 
una mica més al final de la seva explicació, i ha sumat un total de disset minuts, i 
ens n’ha dedicat tres –ostres, ens n’ha dedicat tres– als atacs a les seus judicials i a 
jutges i fiscals de Catalunya.

Em sembla molt greu que ens doni tres minuts d’explicacions i que dintre d’aques-
tes explicacions ens digui que no comparteix la manera en què alguns s’expressen o, 
en fi, allò que ha dit vostè, la llibertat d’expressió... Llibertat d’expressió? La coacció, 
l’amenaça i l’assenyalament a mi em costen molt de digerir, eh?, i crec que a qualse-
vol jurista –que vostè ho és, i tots pràcticament ho som, en aquesta comissió– també, 
no? A veure, no compartir el mode en què alguns assenyalen i coaccionen la gent des 
de la conselleria de Justícia és gravíssim, perquè no es tracta d’això. Es tracta que 
vostè condemni aquells que assetgen permanentment jutges i fiscals de Catalunya o 
seus judicials. Al cap i a la fi, és exactament igual.

Vostè ens ha parlat de que, bé, tenen un protocol de col·laboració amb ens locals 
pel tema de la neteja. Molt bé, això ens sembla fantàstic. I ens ha explicat també, 
doncs, que han reforçat el servei de vigilància, de control. I jo li voldria preguntar: 
què vol dir, això del reforç? Els han ofert als jutges i als magistrats una protecció 
accessòria perquè quan arribin als seus domicilis no s’ho trobin, com el senyor 
Llarena, quan s’ho va trobar? Si ens pot explicar el reforç en què consisteix...

Si ens podria també contestar si han sigut requerits pel Departament d’Interior 
alguna vegada –alguna vegada–, o per la Direcció dels Mossos d’Esquadra, per tal 
de que aportin imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a fora de totes 
judicials. Perquè totes les seus judicials tenen càmeres de videovigilància, però sem-
bla que la gent..., en fi, aquests artistes nocturns –dic «artistes» per no fer servir una 
altra paraula– són quasi quasi l’home invisible, no?, perquè sembla que cap càmera 
ha pogut captar imatges sobre ells.

Després, li consta a vostè alguna detenció? Li ha comunicat, el Departament 
d’Interior, mitjançant els tràmits habituals, alguna detenció respecte a aquests au-
tors d’atacs i assenyalaments i assetjaments? Ho dic perquè, al final, si li traiem 
importància a aquesta realitat, estem afeblint l’estat de dret, i vostè és la consellera 
de Justícia. Arran d’aquests assetjaments, que eren coordinats i que eren constants, 
i segons l’Associació Professional de la Magistratura, que al cap i a la fi és la més 
nombrosa i la més representativa, han marxat setanta-quatre jutges i magistrats de 
Catalunya des del 2017. O sigui, si ja en tenim manca, que fins i tot vostè ho reco-
neix, que tenim manca de jutges, ens n’han marxat setanta-quatre perquè han quedat 
desprotegits –desprotegits–, perquè quan arriben al seu domicili particular es troben 
dianes, pintades o fems a la porta de casa seva.

Vostès què fan? Què fan des del seu departament per aturar la fugida de jutges i 
magistrats de Catalunya? Què és el que estan fent vostès? Quines mesures han pres? 
Perquè l’única notícia que tenim des del 2017 és que vostès van intentar, vaja, col·lo-
car una mena de comissaris polítics als jutjats sota un parapet que van fer servir jo 
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diria que tècnicament i lingüísticament, que eren equips d’avaluació i millora, que 
fins i tot la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, funcionaris i jutges –fi-
xi-s’hi, eh?–..., tots es van posar d’acord en dir que això era una intromissió il·legíti-
ma i de caràcter polític dins de les seves funcions. Fins al punt que la senyora Gomà, 
que l’acompanya a la taula, que en aquell moment era la secretària de Relacions 
Institucionals amb el senyor Mundó, va quedar en evidència, perquè va dir que 
aquesta mesura s’havia pactat amb el TSJ, amb el Ministeri de Justícia, i el Consell 
General del Poder Judicial, i es va demostrar que no era veritat. O sigui que...

Ens pot dir quines mesures està prenent vostè en relació amb aquesta matèria, 
protegir i intentar evitar que els jutges i els magistrats fugin de Catalunya? Perquè 
és la seva responsabilitat. Al final, vostè tindrà les competències que tingui, priorit-
zarà o no la inversió i parlarà amb el conseller d’Economia pertinent per tal de que 
es destinin més recursos a Justícia, però després vostè ha de reforçar l’estat de dret 
amb la seva funció com a consellera de Justícia, i ho ha de fer també a Catalunya. 
I estan els jutges i fiscals fugint –fugint–, quan, a més, nosaltres tenim un problema 
greu de manca de vocació opositora a Catalunya, que jo fins i tot això ja li vaig pre-
guntar al senyor Mundó, què farien vostès des del departament. Han passat anys i 
segueixen exactament igual.

Donin, si us plau, explicacions sobre terminis d’obertura de noves seus judicials 
i sobre mesures que han pres amb relació a aquests atacs i assetjaments continuats.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora García. A continuació, té la paraula el senyor Jordi Orobitg, en 
representació del Grup Parlamentari Republicà.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, intentaré ajustar-me al temps, i, si puc 
acabar abans, ho faré. Hem escoltat alguns termes bastant gruixuts. S’ha escoltat 
dir que frivolitzàvem, no?, respecte a l’operació Toga i tot el que podia passar als 
jutjats. El que crec que és una frivolitat és que un dels temes que avui ens aporta 
aquesta compareixença de la consellera són unes hipotètiques boles respecte d’unes 
hipotètiques pressions a uns hipotètics funcionaris del jutjat 13 que no es sustenten 
sobre res. I entenc que aquests funcionaris, en tant que treballen a l’Administració 
de justícia, saben vetllar pels seus drets, i si reben cap mena de pressió, doncs, ho 
denunciaran oportunament, eh?

Jo el que considero que més que una frivolitat és una vergonya és que parlem 
d’aquestes coses i que, en canvi, tinguem un mitjà de comunicació que dia rere dia 
treu informació relativa a un atemptat que ha llevat la vida de persones en el nostre 
país i que alguns obstrueixin la constitució de comissions d’investigació respecte 
d’aquests fets. Això, més que una frivolitat, sí que és una vergonya.

Pel que fa a la resta, home, jo crec que la consellera ha respost sobradament a 
allò que havia de respondre. Respecte a l’operació Toga, escolti, està clar que estem 
parlant d’organismes jurisdiccionals i de persones vinculades a la prestació del ser-
vei de la justícia, però la competència en l’àmbit de seguretat li correspon, en aquest 
cas, al Departament d’Interior. Jo crec que, més enllà de trobar els acords neces-
saris per minimitzar els efectes que tot això pugui tenir..., de tota manera, tampoc 
no deixa de sorprendre’ns que el president del Tribunal Superior de Justícia instés 
la Generalitat a fer la protecció d’aquests àmbits, perquè jo recordo que a finals del 
2017 a qui es va adreçar, precisament, va ser a la Policia Nacional perquè protegís la 
seu del TSJ. Per mi, si nosaltres podem maximitzar els recursos públics i operatius 
de Mossos d’Esquadra dedicant-los a allò que s’han de dedicar, que és a la seguretat 
pública i no a perdre hores davant de les seus jurisdiccionals..., jo crec que faríem 
un millor servei a la nostra ciutadania.

Pel que respecta a la situació dels equipaments judicials, home, jo crec que s’ha 
estat molt honest respecte de quina és la situació. I jo crec que també hem de ser tots 
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conseqüents i entendre que qualsevol actuació d’aquest tipus transcendeix més enllà 
d’una legislatura. Estem parlant, primer, de trobar la localització on s’ha d’emplaçar 
aquest equipament; en segon lloc, de fer el corresponent projecte; en tercer lloc, de 
procedir a la licitació i, definitivament, a l’execució.

És evident que, també en termes pressupostaris, doncs, no només el nostre país, 
sinó l’Estat espanyol i el mateix continent europeu, no han passat la situació finance-
ra millor de la seva història, aquesta darrera dècada, i fruit d’això també, com bé ha 
explicitat la consellera, són les retallades en manteniment d’aquests equipaments ju-
dicials, que s’han traduït precisament en aquestes circumstàncies, que, home, poden 
semblar petites, però el clima pel que respecta al funcionament dels organismes i pel 
que fa al benestar dels funcionaris que hi estan vinculats evidentment és important.

Crec que se’ns han posat sobre la taula les opcions i les mesures que es pensen 
dur a terme per fer possible l’arranjament d’aquesta situació, i crec que és evident 
que, home, el departament i el mateix Govern tenen tot el dret a especificar quina 
és l’arrel d’aquest problema. Perquè si el problema de que ni el manteniment ni la 
creació de noves seus..., rau precisament en una manca de finançament, ha de posar 
l’èmfasi en aquest aspecte. Jo crec que és completament comprensible, és raonable 
i és lògic.

I no ho ha fet en abstracte, sinó referint-se a quelcom que el seu dia va plantejar 
una gran polèmica en la seva implantació, que va ser la taxa judicial, efectivament, 
per la prestació de serveis de justícia. Com bé ha dit la consellera, home, la raó de 
ser de la taxa és precisament la prestació d’un servei, i, per tant, s’ha d’ajustar es-
trictament al servei prestat.

I per molt que s’ha volgut fer èmfasi en que part d’aquest servei es presta amb fi-
nançament de l’Estat, que hi ha hagut molt d’interès –si no recordo..., en aquest cas, 
per la portaveu del Partit Socialistes– a dir que jutges, lletrats de l’Administració de 
justícia..., les seves nòmines són sufragades en aquest cas per l’Estat, home, també 
és cert que la resta, tot el que és el hardware, tot el que és la prestació addicional de 
serveis, recau en la Generalitat. I, per tant, d’aquests –si no ho recordo malament– 
74,5 milions d’euros, que venen 60 milions de la taxa i 14 i mig dels rendiments que 
poden assolir-se amb les fiances i els dipòsits i consignacions judicials... Home, és 
lògic..., jo crec que tots podem entendre que és lògic que una part important d’aquest 
import, si més no, en la part proporcional que correspon a la prestació del servei, 
reverteixi..., respecte del Departament de Justícia.

I no entenc –sincerament, no ho entenc– que vostès, com a portaveus en aques-
ta comissió, no s’adhereixin a aquesta petició. És que és de rebut. I aquí, llevat de 
Ciudadanos..., al País Basc tothom està d’acord en el concert econòmic. Per què? 
Perquè reverteix en benefici dels ciutadans del seu país. Doncs jo crec que la nostra 
tasca, indiferentment de qui ocupi la conselleria, és dotar-nos dels ingressos neces-
saris per satisfer les necessitats dels nostres ciutadans. I a dia d’avui hi ha una con-
sellera que, certament, milita a Esquerra Republicana, però és que demà pot ser del 
PSC –del PP ja sabem tots que no, però podria arribar a passar, podria passar, no?, 
figuradament. I, per tant, home, jo crec que és necessari, evidentment, que entre tots 
empenyem per fer-ho possible.

Que es va firmar un acord de finançament? Miri, jo no ho sé. Jo l’any 1996 no hi 
era i no sé el que es va firmar, però, evidentment, els acords hi són per canviar-se. 
Perquè, escolti, si la raó de ser de la prestació d’un servei que li correspon prestar a 
la consellera és un servei públic de qualitat, la responsabilitat de que aquest servei 
públic sigui de qualitat no només és del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, sinó que també ho és de l’Estat. Perquè per vostès, com saben, per molt 
que em pesi, som ciutadans de l’Estat espanyol: paguem els nostres impostos i tenim 
el nostre dret a rebre una prestació de serveis adient als impostos que estem pagant. 
I en aquest cas no només tenim una fiscalitat que paguem per via dels impostos or-
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dinaris, sinó que en tenim una d’addicional per la prestació dels serveis jurídics –en 
aquest cas, la taxa judicial, no?

I, per tant, doncs, evidentment, consellera, ens sumem a la seva crítica, a la seva 
queixa, al fet de que no és una queixa en genèric, sinó que es focalitza precisament 
en un àmbit, eh?, que és l’adient, que és, en aquest cas, la taxa que es percep per 
la prestació d’aquests serveis. I, per tant, entenem plenament justificat que vostè, a 
l’hora de..., no només parli de les conseqüències, sinó que faci diagnòstic de què és 
el que motiva aquestes conseqüències.

Pel que fa a la resta, home, evidentment hi ha circumstàncies dramàtiques i preo-
cupants, no? Parlem de Tarragona; és un mantra, portem molts anys parlant de Tarragona. 
Però jo crec que també és de rebut entendre que, bé, doncs, pel que sigui, no hi ha hagut 
una confluència d’interessos entre els diferents operadors polítics que fes possible que hi 
hagués una sortida adient.

I, evidentment, nosaltres confiem que la conjuntura actual, doncs, faci possi-
ble que hi hagi una major sintonia, perquè moltes vegades les coses són qüestió de 
seure, parlar, entendre’s, de tenir afinitats i sintonia política. I esperem que l’actual 
conjuntura política a l’Ajuntament de Tarragona ho faci possible. Perquè, en defini-
tiva, si ho fem possible, no se’n beneficiarà ni la conselleria ni l’ajuntament; se’n be-
neficiaran tots els ciutadans de Tarragona, i és per a ells, que estem aquí treballant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Orobitg. A continuació, té la paraula, en representació del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, vicepresidenta. A veure, agraïm molt les explicacions de la con-
sellera sobre la situació general dels equipaments i l’origen dels dèficits. Abans par-
làvem de corrupció, parlàvem de delictes de corrupció, de com ens repugnava a tots 
que es traguessin diners, diners públics, que en definitiva no anaven a la prestació 
dels serveis dels ciutadans, i exactament aquest és l’escenari que ens ha dibuixat la 
consellera de la situació de finançament, en general, de la Generalitat de Catalunya 
i en el que afecta directament la seva conselleria.

Perquè el dèficit fiscal no és altra cosa que aquesta corrupció elevada a nivell 
estructural de tot l’Estat, de detreure diners que paguen els catalans que no van en 
absolut al servei dels catalans. Tots estem d’acord que hi ha d’haver la correspo-
nent solidaritat territorial, però la solidaritat es basa en la voluntarietat, i no pas en 
l’exacció prèvia.

I el cas paradigmàtic és el que ens ha exposat: es paguen taxes, és un preu pú-
blic. Les taxes es paguen per la prestació d’un servei, i la prestació d’aquest servei 
es realitza, a Catalunya, en instal·lacions sufragades per la Generalitat, amb perso-
nal sufragat per la Generalitat –llevat del personal jurisdiccional, ja ho sabem–, com 
també..., els beneficis que es deriven dels dipòsits i consignacions. I res d’això, cap 
ni un d’aquests diners, reverteix en la prestació del servei, i, per tant, en la prestació 
del servei als ciutadans de Catalunya. Per tant, estem en un aspecte més –que afecta, 
en aquest cas, el Departament de Justícia– del que és el dèficit fiscal estructural que 
existeix com a sistema de finançament.

I, per tant, malgrat això, la consellera de Justícia fa l’esforç d’assumir-ho, fa l’es-
forç d’assumir els nous jutjats, i la creació de nous jutjats no suposa pas l’arribada de 
nous recursos, cosa que fa que encara els recursos esdevinguin més limitats. I, lògi-
cament, governar és prioritzar. Per tant, entenem i compartim les prioritzacions que 
fa la conselleria de Justícia.

Li agraïm les explicacions que ha fet amb relació als equipaments concrets, que 
tots sabem que són deficitaris, i especialment li agraeixo la referència i les expli-
cacions pel que fa a l’equipament de Tarragona, que pel meu origen, doncs, ens 
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afecta directament, i que, a més a més, conec perfectament. I també és cert –ho 
ha exposat– que fins ara no hi ha pogut haver una sintonia i una col·laboració amb 
l’ajuntament que hi havia fins ara, al qual li correspon una part de la solució, via 
planejament urbanístic, del que necessita l’equipament de Tarragona. Això és cone-
gut, i, fins ara, l’Ajuntament de Tarragona que hi havia, a això s’hi havia negat sis-
temàticament.

Per tant, confiem que a partir d’ara podrem trobar una major sintonia, enca-
ra que, efectivament, també sabem que no hi haurà una solució immediata per la 
situació de litigiositat contenciosa administrativa que hi ha sobre el POUM, deri-
vada precisament, també, de la gestió de l’anterior ajuntament socialista. Per tant, 
aquí, efectivament, es gestiona a partir de l’herència que es rep. Per tant, a partir 
d’aquí treballarem.

És realment preocupant, la situació del català. És preocupant, la situació del ca-
talà, perquè senzillament a Catalunya hi ha ciutadania que parla català, i aquesta 
ciutadania ha de veure respectats els seus drets, com tota la resta de la ciutadania. 
I això en aquests moments en l’àmbit de la justícia no es produeix. El respecte a 
aquest dret ja el vam veure negat en el procediment –que ja ha sortit també al llarg 
d’aquesta compareixença– al Tribunal Suprem; aquest dret d’expressar-se en català, 
d’expressar-se en llengua pròpia en un àmbit com era el Tribunal Supremo, que és 
de jurisdicció de tot l’Estat –per tant, on aquest dret hauria d’estar especialment ga-
rantit, i especialment garantit per a ciutadans que allà consideren espanyols i parlen, 
per tant, una llengua, també dins de l’àmbit de l’ordenament jurídic espanyol, que 
des del seu punt de vista s’hauria de considerar espanyola, i, per tant, exactament 
amb la mateixa protecció que qualsevol..., que el castellà. I això no s’està produint. 
Allí es va vulnerar aquest dret, cosa que afectava també el dret de defensa, perquè 
la facilitat d’expressar-se en la pròpia llengua i en les situacions de defensar-te de 
delictes i penes potencialment brutals..., és molt millor expressar-te en la teva llen-
gua, t’hi expresses amb molta més facilitat, amb els matisos que corresponen, i, en 
canvi, aquests drets es van veure privats.

I també, efectivament, veiem que aquest menysteniment del català s’estén a la to-
talitat de la configuració de l’Estat, de l’Administració de justícia. Com es pot enten-
dre que en les oposicions a personal de l’Administració de justícia no es requereixi 
una llengua oficial en el territori? Jo vaig tenir ocasió de parlar una vegada amb un 
magistrat que havia estat magistrat del Tribunal Suprem de Suïssa, i em va costar 
molta estona, però molta estona, fer-li entendre que era perfectament legal, perfecta-
ment possible, que en el territori de Catalunya, existint com existeixen dues llengües 
oficials, un jutge pogués desconèixer una d’aquestes llengües, que un jutge pogués 
desconèixer la llengua d’un justiciable; pogués desconèixer, en definitiva, el ciutadà 
al qual se li presta el servei. Perquè, efectivament, compartim el concepte, reiterat 
però que mai no es reitera prou, de que la justícia és un servei, un servei necessari 
en l’estat del benestar, necessari per al funcionament de l’estat de dret, necessari per 
a la preservació del dret, però també per al compliment de les obligacions.

Per tant, efectivament, també veiem amb molta preocupació..., i aquí la conselleria 
de Justícia ens tindrà totalment al seu costat en qualsevol mesura que vulguin pren-
dre per intentar revertir aquesta situació del català. Efectivament, l’operador jurídic, 
l’advocat, el procurador, el ciutadà que acudeix a l’Administració de justícia..., podem 
considerar si és una impressió adequada o no, però té la percepció d’acudir a un àmbit 
hostil, on la utilització de la seva llengua serà percebuda amb hostilitat.

I això també és responsabilitat dels que són a l’altra banda: dels que són els jut-
ges, dels que són els fiscals, dels que són els secretaris de l’Administració de justícia 
i tots els funcionaris, que, amb aquest concepte de prestació del servei públic, cap 
ciutadà hauria de percebre que la utilització de la seva llengua pot tenir cap conse-
qüència perjudicial. I no dic que sigui una percepció ajustada a la realitat del ciu-
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tadà, però és la percepció que té; per tant, evidentment, això acaba perjudicant els 
drets d’aquest ciutadà.

I, efectivament, tots ho sabem de la pràctica de cada dia: està més garantit l’ús 
de l’urdú que el del català. I és així. I està molt bé, que estigui garantit l’ús de l’ur-
dú, i del suahili, i del rus, i del serbocroat, que de tot això he vist. Però, en canvi, sí 
que m’he trobat que, per a algun advocat, algun testimoni, voler utilitzar el català..., 
aturar el judici i dir que, si es volia continuar, allò requeria una traducció i la sus-
pensió per a un altre dia. Absolutament inaudit. Per això em va costar molt fer-li en-
tendre a aquest magistrat de la cort superior de Suïssa que sí, que era perfectament 
legal que els operadors de l’Administració de justícia desconeguessin la llengua del 
justiciable.

I, per últim..., la veritat és que em fa una certa mandra, ja; em fa una certa man-
dra, tota la part dels atacs, assetjaments... Perquè, clar, és que això ho he hagut de 
contestar en propostes de resolució de la Comissió d’Interior. També ho he contestat 
–i en diverses– en propostes de resolució a la Comissió de Justícia. I ara es torna, en 
aquest cas –i ho dic clarament, a consciència–, a molestar la consellera per una cosa 
que ja ha estat degudament contestada.

Però tornem-hi: hi poden haver protestes que ens agradaran més o menys, i al-
gunes –admetem-ho–, doncs, especialment brutes, però són protestes. És que el 
ciutadà té dret a protestar per les coses que no li agraden. I probablement aques-
tes protestes especialment fastigoses..., potser hauríem de pensar que de vegades la 
brutícia no és la que es posa allà, davant de les portes del jutjat, sinó que surt dels 
jutjats. I, efectivament, això forma part de la llibertat de manifestació, de la llibertat 
d’expressió i de la llibertat de protesta, perquè el ciutadà té aquest dret. I el defen-
sarem fins a on calgui.

I això no són atacs ni són «comandos separatistas» ni són «grupos organizados», 
tota aquesta literatura de pretendre fer creure una situació... A més, parlen d’assetja-
ment als jutjats. Quin assetjament? Jo no he vist cap jutjat encerclat durant dies per 
uns ordes, intentant-lo assaltar, i els funcionaris havent-se de defensar fent trinxeres 
de sacs terrers. Per favor, ja està bé. Ja està bé de voler crear aquesta literatura de 
confrontació, que només existeix en el seu Matrix dels comandos, que aquests sí que 
no existeixen, llevat que es refereixin als comandos que tot l’estiu passat –ja veurem 
si aquest– anaven recorrent el país perfectament uniformats amb granotes blanques 
de dalt a baix, amb la cara tapada, amb pals i amb cúters, eh?, aquests sí, per atacar 
l’amenaça dels llaços grocs. Potser es refereixen a aquests comandos, que aquests sí 
que..., com que actuaven de nit, la ciutadania es sentia amenaçada.

I han parlat de que fugien jutges, fugien fiscals, fugien absolutament espaor-
dits. Això és fals –fals. Perquè vam tenir la compareixença aquí del president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i, a preguntes d’aquest diputat que els 
parla, de si hi havia denúncies d’algun jutge, amenaces cap a algun jutge que s’ha-
gués sentit intimidat en l’exercici de la seva funció jurisdiccional, va dir que cap, i 
que cap jutge no havia demanat el trasllat per aquests motius. Per tant, això és men-
tida, però mentida desmentida pel mateix president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, i, en tot cas, els recomano que en repassin la gravació.

Parlen també d’aquestes ingerències al personal del jutjat 13. Mirin, és evident 
que el jutjat 13 no opera en absolut amb aquestes amenaces. Probablement, en canvi, 
el jutjat 13 sí que ha tingut ingerències, sí que ha tingut pressions de més amunt, dels 
òrgans judicials, per continuar una instrucció, per continuar una acció, per continuar 
una acusació absolutament infundada i mancada totalment de veracitat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Campdepadrós. A continuació, té la consellera el torn de parau-
la per donar resposta als diferents plantejaments dels grups parlamentaris, per un 
temps de vint minuts.
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La consellera de Justícia

Gràcies, vicepresidenta. Bé, jo no contestaré en relació amb unes suposades ingerèn-
cies o unes presumptes ingerències de les que no tinc cap constància. I, per tant, sobre 
elucubracions que fan vostès, que ja hi estem acostumats, doncs, no faré cap valoració, 
ni entraré a considerar coses que desconec en absolut. Saben vostès que hi ha mecanis-
mes per esbrinar la veritat de les coses. En fi, cadascú que faci allò que pensa que és 
pertinent i oportú per tal d’esbrinar les qüestions que vostè em plantejava amb relació 
a aquesta qüestió.

Jo, miri, porto ulleres, i les porto de color lila. Sap per què? Perquè em miro la 
vida des de la perspectiva de les dones i intento posar l’accent en tot allò que ens 
passa cada dia per veure com encara som invisibles, com encara la vida no ens dona 
totes les solucions que ens mereixem, com en els espais públics i arreu de la vida 
–en els àmbits de treball, laborals, etcètera– les dones no tenim l’espai que ens per-
toca. Aquestes ulleres, les porto. I jo no sé si soc prou optimista o no massa optimis-
ta. Soc molt tossuda, contumaç i optimista en allò que representa fer coses perquè 
canviïn, i canviïn a millor. Ho intento. No vol dir que me’n surti sempre; de tant en 
tant... És com allò, no?, de tant en tant la justícia existeix; doncs, ser persistent, tos-
suda, defensar allò en el que creus, dona, de tant en tant, algun resultat. Moltes ve-
gades no és un resultat espectacular, però a vegades fas que les coses passin.

I ho he fet en tots els àmbits en els que m’ha tocar tenir responsabilitats. Sigui en 
la feina, sigui quan he estat estudiant, sigui quan he presidit alguna associació, ho he 
intentat, i no sempre he reeixit o me n’he sortit bé. Però ho intento, i això és ser op-
timista, segurament. Perquè, clar, després del panorama que vostès, Ciutadans –es-
pecialment diria que Ciutadans–, descriuen, ser optimista és pràcticament un acte 
heroic, eh? Perquè, clar, vostès expliquen una realitat que no s’adiu amb la realitat 
que viu el país i la realitat que tenim.

Es pot ser..., i intento ser objectiva quan faig descripcions de quina és la situació. 
Miri, que a mi no m’agrada formar part de l’Estat espanyol no cal que els ho digui 
jo; poden recollir, doncs, afirmacions que he fet al llarg de la meva vida més públi-
ca, no?, com a representant política. Per tant, tampoc descobreixen la sopa d’all, si 
fan això. Però, en tot cas, el que és una realitat objectiva és la situació que viu aquest 
país. I la situació d’aquest país és la que he descrit: infrafinançada, la part que em 
pertoca a mi gestionar; infrafinançament de l’Administració de Justícia, sí, efecti-
vament, i els n’he fet una descripció. És més, he objectivat com l’Administració de 
justícia a Catalunya genera una activitat suficientment important que reporta a l’erari 
públic de l’Estat uns ingressos que, si s’apliqués bé la redistribució, i, per tant, les 
obligacions que té l’Estat de compliment de la llei, els compliments de finançament 
que existeixen..., o sigui, el pacte que haurien de complir, doncs, és evident que no 
l’estan complint.

I, home, a mi –i amb això contesto a algú altre–, doncs... Senyora María Valle, 
que vostè ens digui: «Home, doncs haver negociat d’una manera diferent», «Ah, 
miri, s’aguanta»... No, això no va així. Els pactes, quan ja no serveixen, es canvien. 
Les obligacions legals són per a tothom, i l’Estat –l’Estat– té un plus respecte..., per-
què és la part més gran, perquè és la part que es reserva la part més important de la 
negociació, com sempre, i, a més a més, perquè té l’obligació –és per a l’Estat, però 
també, en aquest cas, per al Govern de Catalunya– de donar respostes a les neces-
sitats de la ciutadania.

I quan dic això estic dient que aquí no val..., com si fóssim uns particulars, que, 
escolti’m, els objectius o les relacions contractuals de les parts són diferents. Perquè, 
efectivament, no es pot comparar una relació contractual entre particulars amb les 
relacions i negociacions i pactes als que arriben les administracions, que han de vet-
llar, bàsicament, per l’interès general, pel bé comú i perquè la ciutadania tingui res-
postes a les seves necessitats. I com que això és una obligació que està per sobre de 
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qualsevol altra qüestió, no puc tolerar que es digui: «Home, en el 96..., haver pactat 
millor.» No va així, això.

I, llavors, és d’una irresponsabilitat absoluta que des de representants públics es 
facin aquestes afirmacions. Les administracions públiques tenim obligacions bàsi-
ques i essencials: prestació de serveis a la ciutadania, donar resposta a les neces-
sitats de la ciutadania en tots els àmbits, i, per tant, hi ha una obligació i hi ha una 
responsabilitat.

Bé, jo entraré a desgranar alguna de les qüestions que s’han dit amb relació a 
edificis públics. Bé, jo diria..., edificis excepcionals, edificis arquitectònicament fan-
tàstics... Després ve allò que diem sempre, no?, allò en el que tu tens competències 
i allò en el que no pots dir res. Doncs miri, en allò en el que tenim nosaltres res-
ponsabilitats i competències, que han estat edificacions d’edificis públics, jo diria 
Lleida, Girona, Barcelona, Reus, Terrassa, Manresa i Tortosa, quan definitivament 
se’ns faci entrega de l’edifici. I després n’hi ha uns altres que també tenen unes con-
dicions, en allò en què nosaltres tenim les competències. Allà on nosaltres no podem 
dir gran cosa, que és en l’organització de l’oficina judicial, que ens ve pel marc legis-
latiu de l’Estat, nosaltres hi diem alguna cosa, intentem influir-hi, intentem posar-hi 
els mitjans, intentem que l’oficina judicial respongui a una oficina judicial del segle 
xxi. Ho intentem, però saben vostès que no som únicament nosaltres, qui decideix..., 
i de quina manera es decideix.

Amb relació a Sabadell, mirin, s’estan enllestint les obres de reparació de la ins-
tal·lació de clima per optimitzar-ne el rendiment. I, per canviar el sistema, nosaltres 
podem fer abstracció de la realitat legal, econòmica, financera i de la situació, po-
dem fer-ne abstracció, però llavors jo vindria aquí i els enganyaria, i els diria: «No, 
no, escoltin, en un mes, això, solucionat», «D’aquí a sis mesos més...» Que algú deia: 
«Escolti’m, jo no hi tinc cap responsabilitat, en l’agenda del Parlament.» A mi em 
diuen que he de comparèixer i comparec, i ja està. I si em diuen que he de compa-
rèixer cada setmana, compareixeré cada setmana; però, en tot cas, de l’agenda del 
Parlament, jo no en dic res.

Dic que jo podria enganyar-los a vostès i dir-los que d’aquí a un mes..., enllestit, 
però jo això no ho faré. I com que no ho faré, soc responsable del que faig i del que 
dic, o del que dic i el que faig. Per tant, compliment de la llei, compliment de la con-
tractació pública, dels requisits i les exigències de la contractació pública, de l’elabora-
ció dels expedients tal com marca la llei, i, per tant, de la disponibilitat pressupostària. 
Perquè, clar, quan et toca gestionar políticament, hi ha una cosa que es diu «prio-
ritzar», com molt bé deia el portaveu el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Escoltin, s’han de prioritzar, les polítiques públiques. Llavors, doncs, tot té una mane-
ra de fer-se, prioritzant les necessitats més urgents i més immediates.

Martorell. Bé, insistiré en una qüestió: s’ha actuat sempre en plena coordinació 
amb l’Ajuntament de Martorell, i quan hi ha hagut un espai disponible i un solar 
disponible, ho hem fet efectiu. I, a més a més, l’ajuntament ha fet tot allò que li ca-
lia fer per qualificar el terreny d’equipament judicial, ha esbrinat qui era propietari 
del solar i ha fet tots aquells requisits que la llei et marca perquè estigui disponible, 
i, per tant, a disposició del Departament de Justícia per fer-hi un edifici, un edifici 
judicial, una seu judicial, de cinc mil metres quadrats que podrà estar en funciona-
ment el 2024. Hi ha la dotació pressupostària pertinent, de 8 milions d’euros. 

I amb relació al que ens deien, doncs, de la situació de Martorell, de la situació 
estructural, etcètera, ho reitero: edifici d’habitatges, edifici d’habitatges en el que en 
els baixos i a algun dels altells hi ha dependències judicials, no d’ara, de fa molts 
anys. Que és idoni o no és idoni? No, és evident, no ho és. Ara, ja els ho dic, fins que 
no hem arribat a trobar el solar adient, pels metres quadrats necessaris, la disponi-
bilitat, el pressupost... Escolti’m, ho estem fent, jo només dic això. Ho tenen sobre la 
taula, és una realitat, està en el Pla d’inversions d’equipaments del Departament de 
Justícia 2024, i, per tant, ja s’està fent la feina. Pot agradar més o menys, ho entenc.
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Hem buscat solucions alternatives? Cert. Algú ho qüestionava. El senyor Vidal 
Aragonés ho qüestionava, que no és la millor manera. Cert. Però és evident també 
que nosaltres vam valorar que en la situació que ens trobàvem –baixants deterio-
rats...– havíem de buscar una solució. No l’hem trobada. Sap què passa? Que no hi 
ha locals disponibles. No ens podem inventar coses que no existeixen, i, per tant, 
aquesta és la qüestió.

Algú plantejava la dimissió d’una funcionària de carrera responsable de la unitat 
administrativa de Sabadell; per cert, una enorme professional, funcionària pública 
–funcionària pública. Ho dic perquè vostès deuen comprendre que no es treuen i es 
posen els funcionaris públics a decisió i a criteri d’algú perquè un dia s’aixequi amb 
el peu canviat. Per tant, recordo aquesta qüestió: funcionària pública.

Amb relació a la senyora Ibarra, no, no, jo no he vingut a plorar, eh?, perquè vinc 
plorada de casa fa molt temps –vinc plorada de casa. (Veus de fons.) Sí, sí, he cons-
tatat una realitat objectiva. Ja ho sé, que a vegades les realitats no ens agraden, però 
les hem de tenir clares i hem de saber amb què juguem, quines misses tenim per 
afrontar les responsabilitats. I jo he detallat com som capaços de generar recursos 
dels que nosaltres no podem disposar, i això és una realitat objectiva. Després hi ha 
d’altres realitats, que les podem obviar, però no les obviarem, perquè ens toca ges-
tionar recursos públics i ho hem de fer, aquí sí, amb neutralitat i amb els criteris de 
prudència que ens pertoquen.

Podem continuar negant els dèficits acumulats i el deute acumulat que té 
Catalunya i que té el Departament de Justícia per l’obra que ha fet, d’infraestructu-
res, que té a veure també amb la limitació pressupostària que es planteja derivada de 
la Llei d’estabilitat pressupostària. I jo ho he demanat, a través del vicepresident, que 
ho ha fet a la ministra Montero. I ho ha reconegut, ella; ha reconegut que és veritat 
que nosaltres estem portant una càrrega i hem afrontat una responsabilitat sense un 
cèntim d’euro de l’Estat. Després, de les paraules als fets, doncs, hi ha una eternitat, 
perquè aquest reconeixement no passa amb dotació pressupostària. No passa tam-
poc amb la necessitat de modificar els límits d’endeutament públic. Per què no ho 
fan? Allò que deia la senyora Montero quan era consellera d’Hisenda de la comuni-
tat andalusa, per què no ho aplica, ara que és ministra d’Hisenda i ho pot aplicar? 
Ho podria aplicar, ella ho defensava. Per què no ho fa, ara? Doncs escolti’m, tenim 
els límits..., nosaltres no ens podem endeutar més.

Mirin, la inversió en equipaments judicials: 547 milions d’euros. Aquest esforç 
inversor ha comportat una generació de deute que encara avui dia, i durant molts 
anys, condicionarà la disponibilitat pressupostària del Departament de Justícia. Sap 
quan acabarem de pagar, senyora Ibarra, la Ciutat de la Justícia, que engloba la seu 
judicial de l’Hospitalet i les seus judicials dels jutjats i tribunals de Barcelona més 
l’Imelec? (Pausa.) L’any 2039. O sigui, la inversió pública, la destinació de diner pú-
blic a pagar aquesta inversió..., de la que estem molt contents, sí, però que ens limita, 
també; que, a més a més, ens limita la Llei d’estabilitat pressupostària que ve marca-
da per l’Estat, també; que també ens limita la distribució de la despesa pública, i, per 
tant, també la capacitat d’endeutament i de dèficit públic que marca l’Estat. És una 
realitat objectiva. No és una realitat subjectiva que s’inventi la consellera de Justícia. 
És una realitat objectiva que ens condiciona i ens limita, i fa que nosaltres, com a de-
partament, doncs, no puguem embrancar-nos en segons quines despeses.

Amb relació a Tarragona i al centre obert –i així també contesto a la senyo-
ra Yolanda López–, les obres començaran el proper mes de novembre, 10 milions 
d’euros d’inversió. I, per tant, nosaltres comencem per allà on nosaltres podem fer la 
inversió. No és edifici judicial, i, per tant... En el soterrani d’aquest edifici hi anirà 
l’arxiu judicial, no cap equipament judicial. Suposo que és la confusió que tenia vos-
tè, senyora Ibarra. I segurament aquesta confusió la té també el president de l’Audi-
ència Provincial de Tarragona.
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I, miri, allà on hi ha hagut disponibilitat d’espais per poder edificar, si els ajunta-
ments han posat a disposició espais i solars, doncs, hem pogut fer coses; allà on no 
n’hi ha hagut, o no hi ha hagut voluntat... I, a més a més, s’hi afegeix, escolti’m, una 
guerra judicial amb relació a la planificació urbanística en la que aquesta consellera 
no pot entrar ni sortir. Quan es solucioni, segurament tindrem més clarificades les 
qüestions.

A la senyora Yolanda López, alguna de les qüestions ja les he contestat, però les 
reubicacions..., sap vostè que a vegades no és qüestió de reubicar, sinó que és de la 
disponibilitat dels espais, de la necessitat de fer-hi l’adequació pertinent, i no és allò 
de «substitueixo aquest jutjat i el poso aquí, i aquí hi poso aquell», sinó que hi ha un 
afegit que requereix, òbviament, també que seguim els criteris de la Llei de contrac-
tes de l’Estat, i, per tant... Perquè no són obres menors; són obres majors, amb una 
disponibilitat pressupostària que va per sobre d’aquests contractes menors, i això, 
doncs, requereix tot un seguit d’expedients que tenen uns terminis, que no ens els 
podem saltar ni quan fem allò que de vegades es fa, no?, declaració d’emergència i 
fer-ho d’una forma ràpida; no ens podem saltar els terminis.

Agraeixo el to de les intervencions, en general. Però, en tot cas, agraeixo també, 
doncs, aquesta comprensió moltes vegades en coses en què, òbviament, tenim les 
limitacions que tenim.

Al senyor Vidal Aragonés, que em preguntava sobre els interinatges en les ofi-
cines judicials, com gestionarem aquesta qüestió. Saben que la convocatòria la fa l’Es-
tat. La convocatòria de funcionaris d’auxili i tramitadors i tot el que afecta l’oficina 
judicial és una oposició que convoca l’Estat. I en aquesta doble convocatòria hi haurà, 
doncs, una part de concurs –el 40 per cent– i una altra part d’oposició lliure –que és 
el 60 per cent. Això permetrà una reducció de l’interinatge, que ronda el 12 per cent 
en aquestes dues convocatòries. I, per tant, la tendència és donar estabilització a la 
plantilla, i, per tant, la possibilitat de garantir els drets dels treballadors.

No sé si amb això contesto al que vostè em preguntava, però és evident que s’ha 
de donar cobertura a les persones que porten temps treballant en l’Administració pú-
blica i hi acompleixen unes funcions determinades. I, per tant, hi ha d’haver, doncs, 
la possibilitat d’estabilitzar aquestes plantilles. No sé el que ha dit la secretària de 
Funció Pública, i, òbviament, no sé si li contesto la pregunta, però, en tot cas, jo sí 
que soc una ferma defensora d’estabilitzar les plantilles, evitar l’interinatge –perquè 
va en detriment de la prestació del servei i, òbviament, va en detriment dels drets 
fonamentals dels treballadors a tenir un lloc de treball i a percebre... I, a més a més, 
d’anar garantint els seus drets com a funcionaris, perquè presten un servei públic, 
que, òbviament, ha de tenir unes garanties determinades.

Em preguntava sobre el dret a vaga. Estem en un procés de restricció i de retrocés 
dels drets fonamentals, i el dret a la vaga és un dret fonamental. I, per tant, jo sem-
pre defensaré el dret fonamental a exercir el dret a vaga als treballadors, amb tot allò 
que comporta, doncs, l’exercici del dret a vaga. No seré jo, la que digui que no es pot 
exercir el dret a vaga, amb totes les variants que coneixem, que sabem que s’exercei-
xen a través de les garanties i els drets sindicals. I, per tant, és evident que aquesta 
consellera no qüestionarà el dret a vaga.

Bé, a la senyora Esperanza García, que em deia que hem anat en detriment quant 
al pressupost de la Generalitat de Catalunya, quant al pressupost destinat a Justícia. 
Diria que no és així, que al del 2019 el pressupost de Justícia creixia un 5,7 per cent, 
i, per tant... Altra cosa és... (Veus de fons.) No, no, escolti’m, el pressupost elabo-
rat pel departament, aprovat pel Govern, aprovat el que el Departament de Justícia 
plantejava. I vostè s’ho pot creure o no s’ho pot creure, però, en tot cas, això era 
així. Altra cosa és que hem estat amb uns pressupostos prorrogats que tenen a veu-
re, òbviament, amb el fet de que no hi hagi una majoria suficient que vulgui aprovar 
aquests pressupostos.
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Quant als nous òrgans judicials, bé, jo ho repicaré les vegades que calgui i on 
calgui i on convingui. Vostès poden escoltar o no escoltar, però el cert és que des-
plegarem tots aquells jutjats que tenim l’obligació de desplegar: Lleida, setembre del 
2019; Sabadell, el 31 de desembre del 2020; Girona, setembre del 2020, i així fins 
que calgui. 

I sí, el cert és que qui té la paraula final en la decisió de quins òrgans judicials 
aprova i quins no..., no és el Departament de Justícia –sempre acabem a la mateixa 
qüestió. I nosaltres, quan decidim o prioritzem determinats jutjats sobre d’altres, ho 
fem tenint en compte ràtios d’assumptes, nombre de jutjats existents, resolució de 
cada jutjat, resolucions judicials, nombre d’habitants, etcètera. Per tant, no és que ho 
decidim arbitràriament o que posem l’accent en determinats jutjats sí i en d’altres 
no. Ho fem utilitzant criteris objectius, dades objectives, que moltes vegades saben 
vostès que a l’Administració de Justícia no s’apliquen massa, perquè es desplega 
contínuament una planta judicial que res té a veure amb la realitat social del país 
i que, òbviament, no dona respostes a les necessitats de la ciutadania. Continuem 
mantenint una planta judicial del segle xix, i el que fem és créixer sense tenir en 
compte que la realitat social és diferent.

I, en tot cas –i acabo, presidenta, acabo–, el pla de millora que qüestionava la 
senyora Esperanza García... Home, jo, els equips d’avaluació i millora que... Fixi’s 
vostè que el Ministerio de Justicia pretén desplegar aquests plans d’avaluació i mi-
llora tal com nosaltres els vam dissenyar. I jo sempre explico una cosa: cada cèntim 
d’euro que el Departament de Justícia destina a mesures penals, a serveis peniten-
ciaris, a atenció a la víctima, etcètera, doncs..., de cada cèntim d’euro que hi des-
tinem, sabem quin retorn social n’obtenim. En l’Administració de Justícia no podem 
saber quin retorn social..., perquè hi ha una part d’aquesta anàlisi política, que en te-
nim l’obligació –que en tenim l’obligació–..., no podem fer-la, perquè no ens deixen. 
I els equips d’avaluació i millora eren una eina important i necessària per poder fer 
aquesta avaluació amb rigor.

Agrair als grups polítics que donen suport al Govern la seva intervenció, i també 
la manera com han explicat la situació i les qüestions que ens afecten.

Gràcies.

La vicepresidenta

Sí; gràcies, consellera. A veure, són gairebé dos quarts de tres... Llavors, es pot 
obrir un torn de paraula, si algú té alguna pregunta que considera que la conselle-
ra no ha contestat o no ha entès el que ha contestat, però llavors es torna a obrir un 
torn per a la consellera –li descomptarem els minuts que s’ha sobrepassat, però no 
la volia interrompre. Llavors, ho deixo a les seves mans. Si m’ho demanen, jo el do-
naré. (Pausa.)

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Nosaltres no intervindrem. (Veus de fons.)

La vicepresidenta

Pues muy bien, señora Valle. Tiene cinco minutos para intervenir.

María Francisca Valle Fuentes

Muchas gracias. 

La vicepresidenta

Procure no agotarlos.

María Francisca Valle Fuentes

De acuerdo, lo intentaré –lo intentaré. Mire, yo lo que quería es manifestarle, 
señora consellera, que los acuerdos se cambian cuando hay voluntad de cambiarlos 
y cuando hay voluntad de mejorar las condiciones de trabajo de aquellas personas 
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que están bajo su competencia. Es evidente que en este caso no hay esa voluntad, y 
parece que no les preocupa.

Por otra parte, en cuanto a la financiación, que también va en esta línea, yo le 
quiero recordar a usted que tienen no uno sino muchos chiringuitos de estos en los 
que colocan a los suyos, que cobran unas cantidades bastante elevadas, que se po-
drían destinar a otras cuestiones como las que estamos hablando aquí, de los equipa-
mientos judiciales. Y pongo el ejemplo de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. 
El señor que la preside está cobrando noventa mil euros anuales. Ha tramitado trein-
ta y ocho denuncias en seis meses. Está muy bien pagado, ¿no le parece a usted? 
Quizá se debería destinar a otros menesteres mucho más necesarios en justicia.

Ya le he dicho antes que el peor enemigo que tienen ustedes, los independentis-
tas, es precisamente el poder judicial. Y eso conlleva unos daños colaterales, que 
significa que los funcionarios son los grandes olvidados, los grandes maltratados, 
porque no solo tienen que estar trabajando en unas condiciones deplorables –no solo 
eso, que ya lo hemos hablado y no lo voy a volver a repetir–, sino que, además, son 
los peor pagados de todo nuestro país, de España –los peor pagados.

Hay un complemento específico, y no quiero incidir en esta cuestión –esto ya 
lo hablaremos–..., pero hay un complemento específico que, en otras comunidades, 
pues, se ha ido subiendo, y, sin embargo, en Cataluña, pues, ha quedado congelado 
desde el año 2006. Por lo tanto, fíjese si están mal tratados, los funcionarios de jus-
ticia. Pero, es que, además, se les deben las pagas extras de 2013 y 2014.

Es lógico y normal que los jueces se marchen, como se ha dicho, porque las con-
diciones en las que trabajan no son las más óptimas, y, si tienen esa voluntad, lógi-
camente..., aquí estamos con déficit de jueces. Porque, además, crear los juzgados..., 
los crea el Ministerio de Justicia, pero es competencia de ustedes establecer todos 
aquellos recursos necesarios dentro del juzgado. Y, claro, si no los tienen, pues..., 
casi que ustedes no los piden, que es lo que está ocurriendo. Ustedes no piden los 
juzgados porque luego no los van a dotar, y esto es lo que está pasando.

Y como solución..., yo le daría otra solución: apliquen ustedes lo que nosotros 
hemos hecho en Andalucía. Estamos gobernando en Andalucía, y lo que hemos he-
cho es destinar una gran partida –48 millones de euros– que refuerza los juzgados 
de violencia doméstica, violencia machista. Entonces, quizá ese modelo de gestión 
sería bueno, ¿no?, para solucionar los problemas de los catalanes.

Por último, ya, y para acabar, yo no veo, ni creo que se deba denominar así, que sea 
una pérdida de tiempo, estar velando por la vida e integridad física de los servidores 
públicos. Otra cosa diferente es que no haya suficientes Mossos d’Esquadra, y en eso 
póngase de acuerdo con el señor Buch, que, bueno, es quien ostenta la competencia de 
esto. Miren, cuando han dicho que no hay comandos separatistas..., aquí tienen uste-
des una noticia (l’oradora mostra un full) donde dice el señor Buch que la Generalitat 
admite un centenar de actos violentos de los comandos separatistas, en definitiva, co-
mandos en defensa de la república –no crea que no sé cómo se llaman.

El caso es..., pónganse de acuerdo ustedes, porque parece que no están muy coor-
dinados, a ver quién de ustedes pacta con el PSC, y, de esta manera, pues... No sé, 
no tienen bastante conexión entre los diferentes departamentos. Que ustedes digan 
que se molesta a la consellera por venir a hablar de unos ataques a las sedes judicia-
les a mí me parece aberrante. Pero no menos aberrante –y fíjese en lo que le digo– 
me parece que algunos digan aquí lo que tanto han repetido. Porque me parece una 
falta de respeto, una falta de respeto a los servidores públicos, a los jueces y a los 
magistrados, que estén diciendo aquí que lo que sale de dentro es basura. Por favor 
–por favor. Y no lo han dicho una sola vez. Entonces, vamos a moderarnos y vamos 
a hacer las cosas.

No hay ataques, dicen ustedes; es libertad de expresión. Claro que sí. Libertad 
de expresión es romper los cristales de juzgados, extender excrementos en la puer-
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ta, tener que escoltar por los tejados a la secretaria judicial. Y no solo eso, sino que 
esta señora y muchos otros funcionarios reciban amenazas en las redes públicas...

La vicepresidenta

Señora Valle, ni un segundo más.

María Francisca Valle Fuentes

El...

La vicepresidenta

No. Agotado.

María Francisca Valle Fuente

Amenazas de violaciones...

La vicepresidenta

Agotado.

María Francisca Valle Fuente

Eso es libertad, para ustedes, de expresión.

La vicepresidenta

A continuación, se abre un turno para la consellera, de seis minutos.

La consellera de Justícia

Bé. Senyora Valle, jo crec que vostè s’hauria d’escoltar una mica les seves inter-
vencions, el que diu, perquè posa en paraules de... Jo no he dit aquestes coses que 
vostè ha dit, però, en tot cas, hauria de vigilar una mica el que diu, perquè, de veri-
tat, no ajuda gens als debats serens i al que ha de representar el Parlament de Cata-
lunya.

Un suggeriment: quan parli dels millors i pitjors pagats, faci una anàlisi del pano-
rama general i miri com paguen al País Valencià, com paguen al País Basc, com 
paguen a la Comunitat de Madrid. I, per exemple, els funcionaris pitjors pagats de 
justícia són els del territori Ministerio de Justicia. Ho dic perquè està bé que tots, 
quan parlem, parlem amb cert rigor i amb certa..., amb propietat, parlem amb pro-
pietat, que estaria molt bé. Perquè, a més a més, aquesta és una comissió en la que ja 
saben vostès que la terminologia... El dret ajuda, moltes vegades..., és una eina molt 
útil per rebaixar les tensions i rebaixar posicions, i el dret és una eina d’entesa, és una 
manera d’arribar a acords i és una manera de resoldre situacions de conflicte.

I també em ve al cap la possibilitat de fer-li un suggeriment. Els únics que par-
len amb una terminologia bèl·lica i de guerra són vostès. Parla d’enemics. Escolti, jo 
no tinc enemics, tinc adversaris polítics i persones que no pensen igual que jo. I li 
diré una cosa: no em doni cap lliçó de defensa de drets, de llibertats, de respecte a 
les persones, de respecte al que pensa gent diferent al que penso jo, perquè de boca 
meva mai haurà sentit que s’hagi de restringir cap dret ni cap llibertat d’expressió 
de ningú. De tothom..., i la possibilitat de que tothom es pugui expressar lliurement. 
Ara, ja posats a analitzar quins termes s’utilitzen, aquí l’única terminologia bèl·lica 
i de guerra i que parla d’enemics..., ha estat vostè. Jo no tinc enemics, o considero 
que no en tinc, i mai m’he expressat amb aquesta terminologia. I considero que hi 
ha persones amb les que no coincideixo ideològicament amb les que puc tenir una 
bona relació personal. Miri quina diferència entre les expressions que vostè utilitza 
i el que jo entenc que han de ser la vida i les relacions en societat.

I quan parlem d’ingerències, miri..., és que no els ho volia dir, però..., si par-
lem d’ingerències, deu ser això..., i a mi em ve també al cap allò de «controlar el 
Supremo por la puerta de atrás», «la fiscalía te lo afina»... Això sí que deu ser una 
ingerència. I ho deixo aquí, perquè podria continuar, i no ho faré. Què li sembla? 
Això és una ingerència? No és una ingerència? I no ho deia algú indeterminat. Això 
ho ha dit algun senador, en aquest cas, del Partit Popular a través d’un whatsapp; ho 
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ha dit algun ministre de l’Interior. Per cert, un ministre de l’Interior que vostès, en 
aquells moments, li donaven suport; al Partit Popular ja no hi era, aquell ministre, 
però havia sigut ministre, i vostès els han donat suport, inclús en comissions d’in-
vestigació amb relació a aquesta qüestió, perquè no es poguessin fer aquestes comis-
sions d’investigació i es pogués saber la veritat sobre aquesta qüestió. Què li sembla? 
Això sí que és una qüestió real, perquè han sortit intervencions telefòniques... No 
una informació periodística sense una font real, sinó intervencions telefòniques que 
s’han publicitat i de les que es va generar que hagués de plegar un antic responsable 
de l’Oficina Antifrau.

Això sí que és una dada objectiva i determinant que apunta a uns altres, no apun-
ta pas en el sentit que vostès deien. Per tant, això sí que són ingerències clares, deter-
minants, amb relació al poder judicial amb la voluntat de condicionar.

I ho deixo aquí, perquè m’allargaria massa.
Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, consellera. A continuación, y para formular... (Veus de fons.) Ay, está 
aquí la presidenta –está aquí la presidenta. Dejamos esto en manos de la presidenta.

La presidenta

Ara passarem, doncs, al torn de paraula una altra vegada de la consellera. 
Haremos la sustanciación de... (Veus de fons.) No, pregunta. Es verdad, pregunta 
Esperanza, ¿no? Primero Esperanza.

La vicepresidenta

Sí...

La presidenta

Vale, vale. (Veus de fons.)

Preguntes acumulades al Govern relatives a les visites penitenciàries
311-00589/12, 311-00590/12 i 311-00591/12

La pregunta... Haremos las tres, conjuntas, ¿eh?, Esperanza. (Pausa.) Vale. Le 
paso... Son todas del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Pregunta al Govern 
a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el règim de visites 
d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme 
Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris. El 
punt 7 és la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nom-
bre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitencia-
ris. I el punt 8 és la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
condició d’autoritat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya 
d’acord amb la normativa vigent.

Per formular les preguntes, intervé la diputada Esperanza García, per un temps 
màxim de cinc minuts i mig.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, no en faré servir jo crec que ni dos, primer, per econo-
mia processal, és l’hora que és, i perquè, després, haig de fer un lífting a les pregun-
tes perquè, donat el temps transcorregut, ha quedat una mica vintage.

Nosaltres estem d’acord, senyora Capella, en que ni més ni menys drets, als in-
terns. Llavors, és veritat que han passat uns mesos des de que es van registrar aques-
tes preguntes i la seva compareixença, que també m’imagino que té molt a veure 
amb el fet que hi han hagut processos electorals, que això també afecta la vida par-
lamentària i la constitució i la convocatòria de comissions, però sí que és cert que 
tenim una situació bastant semblant. És a dir, ara ja no tenim una situació de presos 
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preventius en espera de judici, sinó de persones que estan en espera de sentència, 
que són el cas d’en Josep Rull, en Joaquim Forn, la Carme Forcadell, Dolors Bassa, 
etcètera. Ja les tenim aquí, cadascuna al centre penitenciari que els ha pertocat i han 
escollit. I la realitat és que, si en el passat vam veure una sèrie d’imatges que nosal-
tres consideràvem que no eren de tracte igualitari respecte a altres interns, perquè hi 
havien més visites de les que habitualment podia tenir un intern, li fem la pregun-
ta de si compliran vostès amb les previsions reglamentàries i no tornarem a veure 
aquestes imatges.

Per què l’hi dic? Perquè les comunicacions personals, segons el Reglament pe-
nitenciari, són vint minuts, que es poden acumular en quaranta minuts els caps de 
setmana; les familiars, una vegada el mes; les íntimes, una vegada el mes; les de con-
vivència, una vegada el trimestre. I nosaltres no volem que aquests senyors, amb inde-
pendència de quan sigui dictada la sentència..., que el temps que estiguin dintre d’un 
centre penitenciari rebin exactament el mateix tracte que la resta d’interns. També 
això assegura la seguretat i la convivència pacífica dintre dels mateixos centres peni-
tenciaris, perquè vostè sap perfectament, també, que un possible tracte de favor que 
sigui vist i sigui sentit així per la població reclusa fa que hi hagin després problemes 
de seguretat a l’interior dels centres penitenciaris.

Voldria que ens expliqués exactament si complirà amb el que diu el reglament, i 
quin és el protocol a seguir quan hi ha una autoritat que visita un intern dintre d’un 
centre penitenciari.

La presidenta

Ara té la paraula..., per respondre a les preguntes formulades, és el torn de la 
consellera, que té cinc minuts com a temps màxim, cinc minuts i mig.

La consellera de Justícia

Gràcies. A veure, senyora García. Ja l’hi vaig respondre al seu company de par-
tit, de grup parlamentari, el senyor Xavier García Albiol. Hem contestat i hem res-
post per escrit, doncs, totes les vegades que vostès ens ho han preguntat. Jo faig 
també una prèvia a aquestes qüestions, que és bo que la tinguem, ¿eh? És la situa-
ció..., hi insisteixo: són presos i preses preventius, eh? I no hi ha una diferència entre 
la fase d’instrucció i la fase d’espera de judici, perquè mentre no hi ha una sentència 
ferma són presos preventius.

Després, hi ha una segona qüestió que volia plantejar, que ja li vaig plantejar 
també al senyor García Albiol, i la plantejaré les vegades que calgui: el règim dels 
presos preventius i les persones ja privades de llibertat com a conseqüència d’una 
sentència ferma. Que és, escolti’m, una sorpresa que s’emporten autoritat estrange-
res quan visiten les presons espanyoles i que és una pràctica habitual de pregunta per 
als grups especials..., el comitè que lluita contra la tortura, etcètera, que pregunten 
per què no hi ha un règim diferenciat entre presos preventius i presos ja condem-
nats. I això és una qüestió que genera, doncs, vulneració de drets fonamentals, que 
és una segona derivada que volia fer, però no té res a veure amb el que li contestaré 
en aquest moment, eh?

En primer lloc, la normativa penitenciària no preveu ni estableix... Després hi 
ha una altra cosa que vostè confon: les visites familiars, les visites afectives, les 
visites amb relació..., i les visites que poden fer autoritats, eh?, que són diferents; 
i, després, amb relació a les preses i presos polítics que estan en mòduls ordina-
ris, eh?, i això ja contesta a una part important del que li volia contestar. Estan en 
centres penitenciaris en mòduls ordinaris, i això hauria ser predicable de totes les 
persones que estan privades de llibertat en aquests moments a l’Estat espanyol, 
ja siguin presos preventius o amb compliments de condemna. Hi han d’estar tots 
–tots–, i no sempre passa així. A Catalunya estan tots en centres penitenciaris i en 
mòduls ordinaris.
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Deia que, en primer lloc, la normativa penitenciària no preveu ni estableix quin 
és el nombre màxim de visites que poden rebre els interns.

En segon lloc, càrrecs públics poden visitar els interns en els centres peniten-
ciaris de Catalunya i de la resta de l’Estat sempre que hi concorrin uns determinats 
requisits –a Catalunya i a l’Estat, i així també s’ha fet a l’Estat espanyol–: que es 
formuli una petició pel càrrec públic interessat, que la persona interna s’avingui a 
la comunicació, que l’autoritzi la direcció de l’establiment en funció de l’horari que 
regeix la vida de l’establiment..., i els mitjans disponibles perquè es pugui celebrar 
la comunicació.

En tercer lloc, la normativa penitenciària no regula quins són els càrrecs públics 
i quins tenen la condició d’autoritat per realitzar visites als centres penitenciaris.

I aquesta és la resposta que li he de donar, i aquest és el compliment que nosal-
tres fem, article 49 del Reglament penitenciari, i l’altra normativa..., i també les obli-
gacions, les consideracions, els dictàmens que des del Consell d’Europa i des de les 
comissions de drets humans ens adrecen, sigui Nacions Unides o sigui la comissió 
que lluita contra la tortura, i, per tant, també regula les situacions de detenció.

Nosaltres estem compromesos amb la garantia dels drets fonamentals de la per-
sona. Les persones privades de llibertat tenen limitats..., és en virtut de la sentència 
judicial, amb el que es condiciona quines són les condicions de compliment de la 
pena. Per tant, les sentències judicials són les que limiten els drets..., o quins drets 
es limiten. Per tant, doncs, la limitació, en aquest cas, és la privació de llibertat; cap 
altre dret el tenen limitat: ni comunicacions, ni relacions, ni rebre cartes, etcètera. 
Per tant, aquesta és la situació, i aquesta és la que jo li expresso.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. (Veus de fons.) És el torn, per si vol fer rèplica, de la diputada 
Esperanza García. Dos minuts i mig.

Esperanza García González

Sí. No, no, no... Simplement es tracta de que, evidentment, no li restringeixin a 
ningú, pel fet de ser condemnat, les comunicacions; en això hi estic absolutament 
d’acord. Ara bé, formar una mena de gabinet dintre els centres penitenciaris, on els 
presidents de govern van, o no, a gestionar o a acordar l’aprovació de pressupostos... 
Clar, deu comprendre que això no és bo ni per als mateixos interessats, ni bo per a 
la democràcia, ni bo per al funcionament intern dels centres penitenciaris.

La presidenta

Si vol replicar, li queda un minut.

La consellera de Justícia

Bé, vostè ho ha dit: presidents de govern, presidents, parlamentaris, eurodipu-
tats, tenen dret a visitar, i, per tant, ho fan. Ho sol·liciten, i les persones privades de 
llibertat, en aquest cas, preventivament, ho han autoritzat. I com ho fa l’Estat ho fa 
la Generalitat.

I li reitero una qüestió: ells –ells– i nosaltres, per tant, no hem donat cap condi-
ció que els posi en una situació diferent de la resta de persones privades de llibertat. 
Estan en un mòdul ordinari. Faci una anàlisi del que passa a tot l’Estat i veurà com 
hi ha alguna situació en què no és així.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera.
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Pregunta al Govern sobre les causes del despreniment d’una part dels 
sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)

311-00943/12

A continuació, passem al punt 9, que és una pregunta al Govern a respondre oral-
ment en comissió sobre les causes del despreniment d’una part del sostre dels jutjats 
de Martorell. Per formular la pregunta, intervé el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
la diputada Valle. Dos minuts i mig.

María Francisca Valle Fuente

Gracias, presidenta. Consellera, en febrero saltó la noticia de que cayeron los 
techos de los juzgados de Martorell, pero no solo era por fuga de agua, sino que 
también había patologías estructurales, como apuntalamiento de bigas, elementos 
esenciales de seguridad, salidas de emergencia tapiadas, detectores de humo que no 
funcionan, no hay extintores... Es decir, un riesgo eléctrico y un grave riesgo poten-
cial de que ocurriese una desgracia para los trabajadores.

El Consejo General del Poder Judicial, que es competente en materia de seguri-
dad y salud de los miembros de la carrera judicial, pues, decidió que se suspendía 
la actividad para magistrados y jueces. Sin embargo, no ocurrió así con los funcio-
narios.

Lo cierto es que hay una necesidad urgente de reubicar los juzgados en un nuevo 
espacio donde puedan trabajar los funcionarios con las condiciones adecuadas de 
dignidad, accesibilidad, seguridad e higiene en el trabajo. Y usted nos ha explicado 
antes aquí que se abrirá la nueva sede judicial de Martorell en 2024, pero, claro, esto 
no es una garantía para el tiempo que tiene que transcurrir desde esta fecha hasta 
2024, en que supuestamente se va a abrir esta sede judicial.

Allí hay personas trabajando, y hay personas que son usuarios, y también nos ha 
dicho que no hay ningún otro lugar, ningún espacio, que se pueda alquilar. Bueno, 
es posible que no se pueda alquilar un edificio completo, pero habrá otras alterna-
tivas, digo yo.

Entonces, yo le voy a hacer dos preguntas. La primera es: ¿qué medidas piensa 
adoptar la conselleria de Justicia para proteger la seguridad de los trabajadores y 
de usuarios? Y otra con relación a unas manifestaciones que usted ha hecho hoy en 
este acto, en el Parlament, en esta comisión, hablando de pedir perdón. Yo le voy a 
preguntar a usted –le voy a preguntar a usted–: ¿va usted a pedir perdón a los fun-
cionarios por mentir en sede parlamentaria y por los agravios que están sufriendo 
con esas deplorables condiciones de trabajo?

Gracias.

La presidenta

És el torn de paraula de la consellera per respondre a les preguntes. Té dos mi-
nuts i mig.

La consellera de Justícia

Bé, és com picar ferro fred, amb vostè, eh? No hi ha manera, no vol escoltar i 
no vol entendre, però, bé, jo insistiré en aquesta qüestió. Anem a veure: dependèn-
cies de Martorell, edificis, ubicació dels òrgans judicials en els baixos d’edificis 
habitats –edificis habitats–, i no són edificis petits, són edificis alts, amb alta habi-
tabilitat. Edificis habitats, que encara estan habitats, eh?, no és que estiguin desocu-
pats. Òrgans judicials ubicats en els baixos i en algun altell dels baixos dels edificis. 
Dictàmens, i, per tant, informes favorables per continuar mantenint l’activitat, tant 
de bombers..., que alguna autoritat deuen tenir, per dictaminar si un edifici ha de 
ser desallotjat o no, i, per tant, si s’hi pot prestar una activitat o no s’hi pot prestar.

Arxiu de les actuacions de la inspecció de treball –arxiu de les actuacions de la 
inspecció de treball–: dictamen favorable a la continuïtat de l’activitat en els bai-
xos de l’edifici per part de bombers i per part d’aquells que tenen la responsabilitat 
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d’analitzar si l’espai i el lloc són idonis per prestar-hi una determinada activitat, si 
estructuralment l’edifici respon o no respon o si pot dur-s’hi a terme una activitat. 
És a dir, dades objectives per tal de que es pugui continuar prestant l’activitat, i, per 
tant, els òrgans judicials hi puguin ser.

Hem fet aquelles reparacions necessàries, doncs, per... Els falsos sostres..., no 
van caure, els sostres. Miri, quan vostè parla de «cayeron los techos»... No, no, es-
colti, no va caure la teulada; van caure dues planxes de fals sostre perquè es va acu-
mular aigua derivada de fugues d’aigua derivada de l’acumulació d’aigua, derivada 
de les canonades de l’edificació. Vull dir, hi insistiré les vegades que calgui. Els ho 
hem contestat per escrit mantes vegades. Per tant, reitero allò que hem dit per escrit, 
ho reitero oralment –ho reitero oralment–: els funcionaris públics dependents de la 
Generalitat de Catalunya en virtut de les actuacions de la inspecció de treball i de 
l’informe i el dictamen de bombers han treballat –han treballat... Per què? Doncs 
perquè és evident que s’hi podia treballar.

Vostè ha fet al·lusió al Consell General del Poder Judicial. Miri, per primera ve-
gada a la història el Consell General del Poder Judicial pren una decisió..., i no la 
qualificaré, perquè no respon ni a la proporcionalitat ni a l’objectivitat que hauria 
de tenir ni a les decisions que ha de prendre el Consell General del Poder Judicial. 
Jo no faré això tan lleig de portar un llistat d’edificis judicials a tot l’Estat espanyol 
que estan en condicions pèssimes per prestar el servei públic de l’Administració de 
Justícia, des d’algun jutjat que una ventada se’ls ha emportat la teulada fins a edifi-
cis que no reuneixen garanties ni condicions de salubritat, i el Consell General del 
Poder Judicial mai –mai, mai, mai– ha suspès l’activitat jurisdiccional.

Per tant, la queixa que jo faig aquí públicament és una queixa que he fet també 
formalment pels circuits i les condicions que pertoquen. Perquè, hi insisteixo, dic-
tamen de bombers –dictamen, informe de bombers– i dictamen de la inspecció de 
treball que diuen que s’hi pot treballar.

Vostè hi pot insistir. Miri, no podem traslladar aquests dos jutjats, perquè no hi 
ha un espai alternatiu. I el 2024 –el 2024– hi haurà un edifici nou de trinca de 5.050 
metres quadrats a Martorell.

La presidenta

Consellera, és que han de fer una altra comissió... (Veus de fons.)
Agrair... Sento que s’hagi allargat una hora més, però bé... I, bé, suposo que la 

setmana que ve us veureu tots, però, si no, ja no hi haurà cap comissió, segurament, 
fins a l’octubre. Bon estiu i felices vacances.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i tretze minuts.
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