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Sessió 14 de la CJ

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

xen Yolanda López Fernández i el secretari primer de la Mesa del Parlament, acompanyats 

de la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla, i de la secretària, Irene Fornós Curto. Assis-

teix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, José María Cano Navarro, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fi-

sac i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, Elena 

Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Imma Gallardo Barceló i Gemma Geis i Carreras, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Adriana Delgado i Herreros, Jordi Oro-

bitg i Solé i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Republicà, i Rosa Maria Ibarra Ollé, Ferran 

Pedret i Santos i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en ci-

berseguretat i delictes informàtics (tram. 250-00831/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 358, 14; esmenes: BOPC 392, 10).

2. Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a l’he-

patitis C als centres penitenciaris (tram. 250-00832/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 358, 15; esmenes: BOPC 392, 11).

3. Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei informàtic pe-

nitenciari català (tram. 250-00833/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-

bat i votació (text presentat: BOPC 358, 16).

4. Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les depen-

dències dels centres penitenciaris (tram. 250-00845/12). Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 365, 21).

5. Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya de les ofertes públiques de treball publicades al Boletín Oficial del Estado (tram. 

250-00902/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

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

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 89; esmenes: 

BOPC 452, 8).

6. Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de Dret Privat de 

Catalunya (tram. 250-00918/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 400, 51).

7. Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona d’un centre pe-

nitenciari obert i del Fòrum de la Justícia (tram. 250-00934/12). Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 22).

8. Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Genera-

litat (tram. 250-00962/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

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

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 422, 18; es-

menes: BOPC 468, 22).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball als jutjats de 

guàrdia de Barcelona (tram. 250-00880/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 

24; esmenes: BOPC 432, 19).
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La vicepresidenta

S’obre la sessió. (Veus de fons.)
Hi han substitucions per comunicar a la Mesa? Sí, senyor Rodríguez?

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí; gràcies, senyora vicepresidenta. Per al lloc de la senyora Lorena Roldán..., el 
senyor Cano substitueix la senyora Lorena Roldán i el senyor Alfonso Sánchez subs
titueix la senyora María Valle.

La vicepresidenta

Gràcies. Sí, senyor Campdepadrós?

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Sí, senyora vicepresidenta. La diputada Imma Gallardo substitueix la diputada 
Glòria Freixa i la diputada Elena Fort substitueix la diputada Marta Madrenas.

La vicepresidenta

Gràcies, en prenem nota. 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Senyora vicepresidenta. Al nostre grup...

La vicepresidenta

Digui’m.

Rosa Maria Ibarra Ollé

...el diputat Ferran Pedret substituirà la diputada Alícia Romero en el punt 8, 
només.

La vicepresidenta

En el punt 8.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Vuit, exacte. 

La vicepresidenta

D’acord. (Pausa.)
Algun grup parlamentari posposa alguna de les PRs que estan aquí, incloses en 

l’ordre del dia?

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya (retirada)

250-00918/12 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí. El nostre grup retira –no posposa, retira– la del punt 6, eh?, la Proposta de 
resolució del punt 6 sobre la reunió de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
perquè creiem que es van reunir no sé si és la setmana passada, o sigui que allò... 
«minuto y resultado», eh? A l’últim moment, eh?

La vicepresidenta

Es lo que tiene presentar estas PRs. Es lo que tiene...

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Sí, sí. En el último momento...

La vicepresidenta

Son como...
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Por tanto, la retiramos. 
Gracias.

La vicepresidenta

(L’oradora riu.) Senyora López, senyora López, vostè m’ha dit que retiraven...?

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei 
informàtic penitenciari català (retirada)

250-00833/12 

Yolanda López Fernández

Sí, la 3. 

La vicepresidenta

La proposta 3. (Veus de fons.)
Hi ha alguna modificació més? Alguna retirada més? No, bé. 

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de 
justícia en ciberseguretat i delictes informàtics

250-00831/12 

Comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes 
informàtics, que és del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i... (Veus 
de fons.) Sí, ja està. Per presentar la proposta, té la paraula la senyora López.

Yolanda López Fernández

Gracias, vicepresidenta. Vivimos en un mundo cada vez más informatizado, un 
mundo donde las personas vuelcan cada vez más partes de sus vidas y pertenencias 
a la red o las conectan a esta. El trabajo, las relaciones sociales se hacen cada vez 
más a través de las redes. Eso significa que a la hora..., un punto de vulnerabilidad 
en la vida de las personas, hecho que queda demostrado con el aumento de delitos 
relacionados con la ciberseguridad y la informática de los últimos años. 

Los nuevos mercados se abren a través de plataformas de pago online, donde la 
cantidad de capital que se mueve por las redes ordinarias de internet es cada vez 
más alta; otro punto débil donde los delitos contra el patrimonio están aumentando 
cada vez más.

Nos encontramos aún en trámites de creación de la Agencia de Ciberseguridad 
de Cataluña... (pausa), en respuesta a una necesidad imperante en un mundo donde 
la red cada vez tiene más peso. 

Las asociaciones de peritos informáticos que trabajan día a día con delitos infor
máticos denuncian la falta de conocimiento de los jueces y juezas y del funcionaria
do de la Administración de Justicia sobre estos asuntos. 

Para garantizar la máxima calidad en los servicios de justicia de Cataluña, hace 
falta un plan de formación específica al conjunto o en un área especializada sobre 
estos delitos informáticos. Es por ello que hemos presentado esta propuesta de re
solución.

Respecto a las enmiendas, las «a» presentadas por el Grupo Junts per Catalunya 
y Grupo Republicà, aceptamos la... –un momentito, que me lo miro–, aceptamos la 
segunda enmienda y la primera no, no la aceptamos.

Y ya está, presidenta.
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La vicepresidenta

Gràcies, senyora López. Per a la defensa de les esmenes presentades té la paraula 
el senyor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Bé, compartim la preocupació en 
aquest cas del grup proposant, i no només això. Jo crec que no és només un posicio
nament verbal, sinó que des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 
doncs, es duen a terme unes activitats de formació sobre ciberseguretat i delictes in
formàtics destinades al personal de l’Administració de Justícia i a jutges i magistrats. 
Això es concreta en diferents actuacions i formacions, com, per exemple, el 21 de  
març, que es va celebrar la IX Jornada de Criminologia, mitjançant col·laboració 
entre el Centre d’Estudis i la Universitat Oberta de Catalunya, dedicada a la ciber
delinqüència i la intel·ligència artificial, destinada específicament als professionals 
de l’Administració de Justícia. I després hi han diferents programes de formació 
destinats als cossos de gestió i tramitació processal i administrativa i auxili judicial. 

En definitiva, tot això es concreta en activitats com jornades penals, Fòrum de la 
Jurisdicció Penal..., i entenem que, des d’aquest punt de vista –per això el sentit de l’es
mena, eh?– era el de continuar amb aquesta activitat que s’està duent a terme. No serà 
obstacle perquè aprovem aquest primer punt de la proposta de resolució el fet de que 
no se’ns accepti aquesta esmena per un temps verbal. 

I pel que respecta a la segona de les esmenes, home, entenem que si quan es 
parla d’«unitats especialitzades» el que es preveu és que es puguin crear jutjats es
pecialitzats en aquesta matèria que aglutinin tota la tipologia delictiva dins d’una 
circumscripció, hi ha una premissa competencial, en aquest cas, que és una compe
tència del Consell General del Poder Judicial, en l’informe del Ministeri de Justícia, 
escoltada la Sala de Govern, i, en aquest cas, doncs, la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Justícia. I, per tant, en aquest cas, el que caldria, com hem demanat 
en aquesta esmena que finalment ens ha estat acceptada, és això, no? Fer la gestió 
per si és factible la creació d’aquesta mena de..., o s’entén que és necessària i desit
jable la creació d’aquesta mena d’unitats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Orobitg. A continuació, farem el posicionament de la resta de 
grups. Té la paraula... (Veus de fons.) (Elena Fort i Cisneros demana per parlar.) Ai, 
dispensa’m... 

Diputada, té la paraula.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, presidenta. Bé, poc puc afegir al que ha dit el meu company en 
el mateix sentit. És a dir, el posicionament és d’acceptar tot el fons de la proposta de 
resolució que es planteja, òbviament, per l’interès del Govern, que sempre ha apostat 
per tractar i donar respostes a la part problemàtica de la ciberseguretat. I, en aquest 
sentit, hi ha una proposta en ferm de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que 
és un exemple d’aquest interès del Govern.

Simplement afegir i matisar, òbviament, el fet de que a la proposta de resolució 
votarem que «sí» en el primer punt, però matisar, com ha fet el meu company, el fet 
de que ja s’està duent a terme aquesta formació. I, en el segon punt, atès que s’ha 
acceptat l’esmena, òbviament, anava en el sentit de que per qüestions competencials 
no podíem acceptarla.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Fort. A continuació té la paraula, per posicionarse, el senyor 
Rodríguez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora vicepresidenta. Creemos en la necesidad de la especialización 
en materias tan sensibles como la ciberseguridad y los delitos informáticos. El sec
tor jurídico no es ajeno a los cambios tecnológicos y la Administración de justicia 
no puede quedarse atrás en cuestiones como la digitalización de la práctica legal, 
la analítica de datos, la inteligencia artificial aplicada al derecho, el blockchain, las 
criptomonedas, la identidad digital, la contratación del sector público... Y así mu
chas otras ventanas que nos muestran el futuro digital. 

Una nueva manera de interactuar, de trabajar, de socializar, pero que plantea 
nuevos retos en materia de seguridad y también nuevas formas para cometer deli
tos, tanto de carácter económico, de carácter incluso sexual, de salud pública, co
rrupción, etcétera. Y para perseguirlos también, porque requiere una mayor y mejor 
formación especializada en la práctica legal y en los medios de prueba; práctica de 
diligencias en el ámbito penal, civil y mercantil o bien para dictar resoluciones mu
cho más precisas por parte de jueces y magistrados.

La necesidad de garantizar la seguridad digital, los datos personales, perseguir 
delitos en este ámbito requiere, como he dicho, una especialización y una formación 
digital con planes especializados y mayores recursos económicos. 

Respecto al acuerdo primero, estamos totalmente de acuerdo con lo que se plan
tea en la propuesta de resolución y en la necesidad de elaborar dichos planes. La 
enmienda planteada por Esquerra creemos que es la típica que hacen en todas las 
propuestas cuando no han hecho nada o han hecho muy poco, que hablan de «con
tinuar elaborando planes de formación». Sin embargo, creemos que con cursos o 
ponencias no es suficiente; estamos hablando de una formación especializada y una 
formación continua en este ámbito y sobre todo instando al Consejo General del 
Poder Judicial para elaborar conjuntamente estos planes de formación y juzgados 
especializados. Sabiendo cómo funciona el Gobierno Torra, el único plan que han 
tenido y que siguen teniendo en mente ha sido y es el golpe digital. 

En cuanto al punto segundo –y sin que sirva de precedente–, estamos de acuer
do con la enmienda planteada por Junts per Cat y por Esquerra, en el sentido de 
que debe ser el Estado el que garantice la creación y el desarrollo de estas unidades 
adscritas a los juzgados, pero también que la estrategia de ciberseguridad debe ser 
nacional y no ponerla en manos de quienes quieren romper España. 

Creo que también esta enmienda es una muestra de lealtad institucional, aunque pa
rezca curioso, por parte de los partidos separatistas; parece que en este caso sí que acep
tan que la competencia en esta materia es del Estado. 

Entendemos que en materia de ciberseguridad el decreto de Sánchez se quedaba 
corto, pero el golpe digital sigue en marcha a través del CTTI y el Cesicat, que actúa 
a modo de CNI catalán; es decir, aquellos organismos públicos de la Generalitat que 
han financiado –supuestamente y según declaraciones de los propios CDRs deteni
dos– de malversar y financiar para asaltar el Parlament. 

En definitiva, el problema no es la tecnología ni los organismos de ciberseguri
dad, sino quién los dirige y con qué finalidad. Decir que el CTTI o el Cesicat velan 
por los derechos digitales es como decir que el separatismo cuida de la legalidad; es 
decir, un contrasentido. 

Por ello, coincidimos en la enmienda que han planteado en este caso –y sin que 
sirva de precedente, digo– los grupos separatistas, y que sorpresivamente apuestan 
porque sea el Estado el que desarrolle estas unidades en materia de ciberseguridad.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. A continuació té la paraula, per defensar el posicio
nament, la senyora Ibarra, del Grup PSC  Units per Avançar.
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies. Bé, com deia la portaveu de Catalunya en Comú Podem, cada ve
gada la vida es desenvolupa més en entorns digitals, a la xarxa, i, per tant, cada vega
da més, es fa necessària l’especialització dins la justícia per fer front a les activitats 
il·legals, il·lícites, dins d’aquesta activitat a la xarxa. 

De fet, ens ha semblat molt interessant la lectura de la memòria de la Fiscalia 
General de Catalunya del 2018, que ens aporta unes dades prou interessants, com 
deia, respecte a l’activitat delictiva informàtica. I així, per exemple, veiem que els 
delictes del 2017 al 2018, per aquesta tipologia de delictes, han baixat de 504 a 460, 
però veiem que la quantitat és important i que, per tant, no es pot passar sense fer 
una actuació o especialitzar d’alguna manera la justícia en aquest àmbit. 

Estableix aquesta memòria de la fiscalia algunes propostes de millora que cal
dria tenir en compte, que no sols van en el sentit que apuntava la proposta de reso
lució, sinó que van més enllà, no? La memòria establia determinades llacunes que 
es donen en el procés judicial, però també en la relació amb els cossos i forces de 
seguretat. I parla de la falta de celeritat en la tramitació per part dels jutjats, en la 
utilització de servidors allotjats en països estrangers, cosa que, doncs, impossibili
ta l’actuació sobre aquests servidors, perquè moltes vegades aquests països no col
laboren o tenen una molt baixa col·laboració davant de les peticions d’informació. 
Parlava també de la utilització d’ordinadors ubicats en establiments oberts al públic 
i, per tant, de difícil –tot i que es pot rastrejar la IP–, de difícil determinació de qui 
va utilitzar aquell ordinador per cometre aquells il·lícits, i també de la inhibició de 
determinats òrgans judicials a l’hora de veure aquests procediments. 

Per tant, estableix una sèrie de llacunes que els qui es dediquen..., en aquest cas, 
els fiscals especialitzats que es dediquen als temes informàtics tenen ben documen
tades i que creiem que poden servir per actuar, també, en allò que ens sigui possible 
des del Parlament de Catalunya, en aquest sentit, no?

Per tant, creiem que ens hem de posar a treballar en aquest àmbit. Creiem que 
cada vegada més es donaran aquest tipus d’actuacions i, per tant, no podem dei
xarho passar. I, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. 

Aquí es presentava una esmena per part dels grups que donen recolzament al 
Govern, amb el típic «continuar elaborant», «continuar treballant»... Bé, possible
ment s’han fet algunes actuacions –no diem que no–, però també creiem que s’hi ha 
d’incidir molt més i que s’ha de fer una activitat molt més important.

I la segona proposta que fan també els grups que donen recolzament al Govern, 
quant a que les institucions competents de l’Estat analitzin la necessitat de la crea
ció d’aquestes unitats especialitzades, entenem també que és interessant i que, evi
dentment, hi donarem recolzament; perquè creiem que l’Administració de justícia, 
la justícia a Catalunya, és una competència compartida i, per tant, les dues adminis
tracions que hi tenen competències s’han de posar a treballar en aquest àmbit. Per 
tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra. La senyora López vol intervenir per posicionarse sobre 
les esmenes presentades?

Doncs passem a la votació. 
Vots a favor de la proposta de resolució? Aprovada per unanimitat.
(Pausa.)
Sí; digui’m, senyor Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Senyora vicepresidenta, simplement per demanar si el punt 5 es pot veure al final de 
tot de l’ordre del dia, si no hi ha inconvenient per part de cap grup?
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La vicepresidenta

Per mi no hi ha inconvenient. (Veus de fons.)
Alguna cosa a dir per part dels grups enfront de la proposta de canviar l’ordre i la  

proposta número 5 ferla al final de tot? Doncs...

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

D’acord. 
Moltes gràcies.

La vicepresidenta

A vostè. 

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris

250-00832/12

Passem a la Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre anti
virals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i té la paraula per presentar la proposta de resolució la senyora 
Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gracias, vicepresidenta. La PR, esta propuesta de resolución, se presenta con la 
voluntad de mejorar las condiciones de vida de las personas reclusas y ofrecer herra
mientas para el empoderamiento. Son elementos clave a la hora de evitar circuitos 
cíclicos de reentrada en los centros penitenciarios. 

Evitar la exclusión social tiene que ser un puntal en los valores de los centros peniten
ciarios, pues, en gran parte, la existencia de esta exclusión social es la que provoca que 
estos tengan que existir. Por eso, trabajar aspectos fundamentales de las personas que es
tán privadas de libertad es una necesidad. La socialización y la salud son dos elementos 
básicos que cualquier persona necesita para poder compartir y crecer en un entorno comu
nitario. Y es aquí donde tenemos que ser especialmente cuidadosos. En Cataluña, según 
los datos del Departament de Justícia, tenemos alrededor del 12 por ciento de internos con 
hepatitis C, una dolencia que, gracias a los nuevos tratamientos, se puede tratar de manera 
fácil y poco agresiva. La propia rutina de los centros permite que estos tratamientos con
cluyan con éxito entre los internos, mejorando sus perspectivas de vida.

Siendo conscientes de que estos tratamientos se están dando, recibimos denun
cias por parte de las entidades que trabajan en este asunto de la poca transparencia 
en los datos del departament. Por el contrario, recibimos datos específicos sobre los 
tratamientos del Govern valencià en los centros penitenciarios de Valencia.

Es por eso que se hace necesario abrir un canal de información con las entidades 
y la sociedad, publicando la evolución de ese tratamiento, los datos detectados desglo
sados por fases y centros, y así como los mismos datos desglosados para los internos 
tratados para fiscalizar la evolución de esta problemática en los centros penitenciarios.

Y, bueno, poco más.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora López. A continuació i per a la defensa de les esmenes presen
tades pel Grup d’Esquerra, té la paraula la senyora Irene Fornós.

Irene Fornós Curto

Gràcies, vicepresidenta. També agrair a la diputada López, del grup dels comuns, 
per haver presentat esta proposta de resolució que, en definitiva, també mos acaba 
una mica aproximant i apropant a certes realitats que també patixen les persones que 
estan en règim penitenciari, no? 
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En este sentit, ja d’entrada, agraïm també que se mos hagi acceptat esta esmena 
que hem presentat al grup proposant. És veritat, és voluntat de tots, tots tenim clar que 
són elements bàsics la salut i la socialització de totes les persones, dins i fora de les 
presons. 

I, en tot cas, simplement fer només dos constatacions. Dins de l’exposició de mo
tius, se mos parla d’un 12 per cent de persones afectades; volem rectificarho, ja que 
sembla que les dades són molt més baixes –estem parlant d’un 2,1 per cent. I, en tot 
cas, sobre el que fa referència al que seria la transparència d’estes dades de la gent 
que està patint, les persones que estan en presó que patixen l’hepatitis C, totes es
tes dades, dins del mateix Programa de salut penitenciària de l’Institut Català de la 
Salut, se publiquen. Vull dir, que la transparència existix, són dades que les podem 
aconseguir també de manera trimestral en la mateixa web; allí, qualsevol persona, 
a l’enllaç, hi pot accedir. 

Per la qual cosa també creiem que tampoc no cal allargar més lo nostre posicio
nament. Refermem que agraïm que se mos hagi acceptat l’esmena, que, en tot cas, 
també pensem que, a més a més, també amplia molt més lo punt de partida del grup 
proposant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Sí; gràcies, senyora Fornós. A continuació, per defensar les esmenes presenta
des, té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor 
Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. Bé, en el mateix sentit que acaba d’ex
posar la diputada senyora Fornós, doncs que agraïm, de fet, la presentació d’aquesta 
PR perquè permet donar coneixement de la situació del tractament dels antivirals 
d’hepatitis C en els centres penitenciaris. A més a més, també agraïm la disposició 
a haver acceptat l’esmena, que, efectivament, els centres penitenciaris de Catalunya, 
en relació amb el que havia estat, doncs, el que tots ja coneixem i teníem a la me
mòria, la Model, doncs han evolucionat molt positivament, cosa que és d’agrair, que 
reconeix la mateixa proposta de resolució del grup de comuns.

És certa la precisió que s’ha fet de que la població –i entenem que és un simple 
error aritmètic–, però la població penitenciària amb hepatitis C no és el 12 per cent 
sinó el 2,1 per cent. Això convé, convé remarcarho i, de fet, les dades ja són pú
bliques i transparents, perquè estan publicades al web del Departament de Justícia, 
amb caràcter trimestral, i són perfectament consultables per qualsevol ciutadà i no 
només les administracions.

Sí que és cert que una cosa que es demanava, que és la possibilitat de desglossar 
les dades per centre, no es considera oportú ferho perquè distorsionaria la informació, 
perquè hi han reclusos que canvien de centre, amb la qual cosa aquelles dades podrien 
estar duplicades si es fessin per centre. En canvi, sí que es poden donar les dades del 
percentatge de participació per a la detecció de malalties infeccioses i els tractaments 
que es donen cada any desglossats per centres penitenciaris. I, a més a més, i en el sen
tit també que incorporàvem a l’esmena que s’ha acceptat, la possibilitat de donar una 
informació addicional del nombre de pacients pendents de tractar, per afegir també 
en aquesta informació guardant, amb l’aprovació d’aquesta PR, seria una informació 
que s’afegiria.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Campdepadrós. A continuació i per posicionarse té la paraula, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Susana Beltrán.
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Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Llegia que, entre la població catalana, una de les quinze pri
meres causes de mortalitat és justament l’hepatitis C, i, en els centres penitenciaris, 
aquesta mortalitat augmenta gairebé exponencialment un cent per cent. Això fa que 
ens haguem de mirar amb cura quin és el tractament i què s’està fent en els centres pe
nitenciaris, que sembla que està funcionant amb èxit, tal com han dit els altres grups 
que m’han precedit en la paraula. 

I, per tant, el que s’està demanant en aquesta proposta de resolució és millorar 
la transparència sobre unes dades i uns tractaments que estan funcionant amb èxit. 
I, per tant, al meu grup, tot el que sigui millorar la transparència, no?, aquesta infor
mació addicional que ens deien de que hi hagi també un desglossament del nombre 
de pacients que encara estan pendents d’aquests tractaments, que sembla que són 
àgils i funcionen molt bé i eviten l’exclusió social..., ens sembla positiu i, per tant, 
nosaltres donarem suport a aquesta proposta.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Pel Grup Partit Socialista de Catalunya i Units per Avançar, 
té la paraula la senyora Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Sí; bé, nosaltres també avançarlos que, evidentment, donarem recolza
ment a aquesta proposta. L’hepatitis C és una malaltia de declaració obligatòria i de 
tractament molt controlat. Hi ha un control epidemiològic d’antivirals i tractament 
específic i, per tant, també entenem que aquest control i aquest seguiment es fa en 
els centres penitenciaris. 

Ens sembla encertada l’esmena que han presentat els grups que donen recolza
ment al Govern en el sentit de que..., bé, a banda del «continuar impulsant», que això 
ja és com la tònica general en les esmenes, entenem molt interessant l’últim apunt 
que fa aquesta esmena, que és també incloure en aquestes dades el nombre de pa
cients pendents de rebre tractament. Per tant, creiem que això dona una visió molt 
més general de tota la situació de les persones malaltes d’aquesta hepatitis C en els 
centres penitenciaris.

Per tant, com he dit, hi donarem recolzament.
Gràcies.

La vicepresidenta

Passem... Per intervenir sobre les esmenes presentades, té la paraula la senyora 
Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Breument. Brevemente. Gracias, vicepresidenta. Bueno, ya lo han dicho los com
pañeros, sí que hemos aceptado la esmena, si bien es verdad que, bueno, los plazos 
o esto..., a lo mejor quedan un poco más ambiguos, pero sí que es verdad y agrade
cer que mejora la propuesta de resolución y agradecer a los compañeros del Grup 
Republicà y de Junts per Catalunya, pues, el talante para poder negociarlas y que 
sean aceptadas.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora López.
A continuació, passarem a votació. 
Vots a favor de la proposta de resolució? 
Per unanimitat.
(Pausa.)
Sí; senyor Rodríguez?
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Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí; vicepresidenta, només per si és possible que davant de la situació i els canvis 
de l’ordre del dia que hi han hagut, no li és possible arribar ara a la senyora Valle 
per defensar les propostes, la 4 i la 7. I demanem, si és possible..., si es pot avançar 
el punt número 8.

La vicepresidenta

Els altres grups hi tenen algun inconvenient?

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

No hi ha cap inconvenient, senyora vicepresidenta. 

La vicepresidenta

Doncs moltes gràcies.

Rosa Maria Ibarra Ollé

La proposta és nostra i, per nosaltres, cap inconvenient. 
Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra.

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions 
de la Generalitat

250-00962/12 

Doncs passem a la proposta número 8 de l’ordre del dia, que és la Proposta de re
solució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Generalitat, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, el passat 2 d’agost es va conèixer que s’havia nome
nat –i ho dic amb la reserva pel que fa al procediment específic que s’hagi po
gut produir– un nou prior de la capella de Sant Jordi, situada dins del Palau de la 
Generalitat, per part del president de la Generalitat. I, segons aquestes mateixes in
formacions, el relleu de l’antic pel nou prior es va produir en el transcurs d’una au
diència del president en presència de la consellera de Presidència i, en finir aquesta 
audiència, es va celebrar una eucaristia catòlica a la capella de Sant Jordi, amb pre
sència de totes les persones esmentades i familiars dels dos religiosos.

La nostra proposta de resolució, en un primer punt, demana que s’informi el 
Parlament sobre el marc legal dins del qual s’ha produït aquest nomenament –i ho 
dic amb totes les reserves, perquè ignorem quin és aquest marc legal– d’un càrrec 
que és propi d’una confessió religiosa determinada per part d’una autoritat pública 
com és el president de la Generalitat de Catalunya. I, diguemne, ho demanem, entre 
altres coses, perquè és que l’anterior cas conegut és previ a la recuperació de les ins
titucions democràtiques en la forma en què les coneixem, en el sentit de que és previ 
fins i tot a l’Estatut d’autonomia del 79, no? Per tant, senzillament demanem això.

I, d’altra banda, en el segon punt, el que demanem és que l’espai de la capella de 
Sant Jordi –tot preservant, diguemne, les seves característiques físiques– es dedi
qui a altres usos que no siguin a un ús religiós, i suggerim en la nostra proposta que 
sigui a preservar la mateixa memòria de la capella i del conjunt de les dependències 
del Palau de la Generalitat de Catalunya. 

Nosaltres entenem que la societat catalana ha evolucionat moltíssim des del mo
ment en què hi va haver aquell nomenament d’un prior per part del molt honorable 
president Josep Tarradellas, i entenem que no només ha crescut moltíssim la plurali
tat religiosa, sinó també la secularització de la societat catalana. I nosaltres entenem 
que, per respondre fidelment al mandat constitucional i estatutari respecte de l’acti
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tud de les autoritats públiques respecte al fet religiós, el que cal és una aproximació 
no multiconfessional sinó laica a la qüestió.

I voldria donar un argument respecte a això. Amb una aproximació multicon
fessional, normalment, en els nostres entorns, s’acull bàsicament a les «religions del 
llibre», que es coneixen així, no? Però, clar, les confessions presents a la societat ca
talana són moltes més; les opcions, diguemne, filosòfiques, religioses, les que tenen 
a veure amb algun tipus de creença són moltes més i, per tant, sempre serà absolu
tament difícil abastarles totes amb una aproximació multiconfessional; sempre dei
xarem algú fora. Per tant, jo crec que aquesta és una primera consideració. I, a més, 
segur que es deixen sempre fora les opcions de consciència no religioses, que no es 
basen en creences sinó en sistemes filosòfics i conviccions personals. 

Per tant, la millor aproximació és una aproximació laica, i això convidaria a no 
fer un ús de la capella de Sant Jordi en el qual s’hi pogués celebrar qualsevol litúrgia 
religiosa, no?, incloses les eucaristies catòliques. 

Nosaltres entenem que el millor seria preservar la memòria històrica de la cape
lla, no negant el paper que ha tingut durant tot el temps en què aquesta ha estat en 
el Palau de la Generalitat, però sí evitant ferne l’ús al que abans em referia, com el 
que es va fer al final d’aquesta audiència o com el que de tant en tant es fa a la cape
lla de Sant Jordi –especialment el dia de Sant Jordi i també en alguna altra ocasió.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Pedret. Per defensar les esmenes presentades, per part del Grup 
Republicà, té la paraula el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, vicepresidenta. Podem, senyor Pedret, compartir una part del seu argu
mentari i segurament, doncs, pel transcurs del temps i la necessitat, diguemne, de 
la pluralitat de les confessions que hi ha al país i de les pràctiques religioses, con
vindria obrir tot aquest espai com vostè planteja. Però també és veritat, i nosaltres 
també creiem que no es pot negar, diguemne, la influència de la cultura catòlica en 
el conjunt de la societat i, per tant, és normal que de vegades existeixin certes tradi
cions que formen part de la convivència, en un sentit majoritari de la societat –que 
no únic, eh?. Per tant, volem preservar també..., vull dir que, en tot cas, és possible 
que seguissin existint algunes pràctiques que segueixen existint. 

En aquest sentit, nosaltres li havíem proposat, i en tot cas també agraeixo el ta
rannà i el to, diguemne, d’intentar conciliar una transacció durant el dia d’ahir que 
no va ser finalment possible. En tot cas, en el sentit aquest; és a dir, creiem que cal 
preservar, en aquest cas, la capella Sant Jordi, bàsicament cap a uns usos culturals i 
històrics i, per tant, sense excloure’n d’altres; però potenciant els altres per damunt 
d’aquests, que, segurament, al final, el pas del temps també acabarà, diguemne, 
ressituant aquestes pràctiques. Per tant, creiem que aquesta proposta de resolució o 
aquesta transacció que els oferíem, creiem que permetia conjuntar les diferents sen
sibilitats i, per tant, sabem que quan parlem d’aquests temes s’ha de ser molt delicat 
i cal tenir en compte aquestes circumstàncies. 

Semblarà que sigui excusa de mal pagador, però, en tot cas, també veiem que 
el Govern de l’Estat finança amb 2.000 milions d’euros la restauració d’esglésies 
catòliques en els quals vostès també hi deuen tenir alguna part de responsabilitat. 
Segurament, aquest discurs tan abrandat d’eliminar totes aquestes relacions perd 
una mica de sentit, perquè és –hi insisteixo– el que li explicava al principi de la 
meva intervenció. 

Per tant, aquestes relacions, segueixen haventhi... El que és evident i el que no pot 
ser –i en això compartim el seu raonament– és la influència de les diferents  confessions 
religioses sobre el poder civil i, per tant, des d’aquest punt de vista, creiem que un 
ús, a més, esporàdic com és el d’aquesta capella per a alguna cerimònia, creiem  
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que no ha de ser un impediment. I, per tant, des d’aquest punt de vista, no podrem 
donar suport a la seva proposta.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Sanglas. A continuació, i per defensar les esmenes presentades, 
té la paraula la senyora Fort.

Elena Fort i Cisneros

Gràcies, presidenta. Molt poc puc afegir al que ha comentat el meu company. 
Jo crec que la proposta de resolució es fonamenta i parteix d’una realitat que no és 
certa. És a dir, posa en dubte el caràcter aconfessional de les institucions pel fet de 
que hi hagi aquesta capella o que el fet de l’existència a la capella d’alguna actuació 
puntual pugui afectar aquest caràcter aconfessional, la qual cosa és evident que no 
podem acceptar.

L’aconfessionalitat de la Generalitat, com a estat, i la seva separació de l’Esglé
sia, en aquest cas, la catòlica, i la llibertat religiosa són principis bàsics de qualsevol 
administració i també del nostre país. Però, evidentment, aquests principis que hem 
de garantir no signifiquen el trencament de qualsevol relació, acord o cooperació o 
actuació amb una església, sigui el que sigui. El fet de que existeixin acords ja pres
suposa el reconeixement d’una separació real. I –hi insisteixo– estem parlant d’un 
nomenament d’un prior d’una capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

Sí que vull afegir al que ha comentat el meu company, que el prior té una funció 
limitada de cura i gestió de la capella, i celebra puntuals i eventuals oficis religiosos 
que es puguin dur a terme. És una tasca no retribuïda que es realitza en nom de la 
Generalitat, que és qui té la gestió del Palau i de la mateixa capella. És una figura que 
no depèn ni està inscrita a cap institució ni organigrama de l’Església catòlica i sobre 
la qual aquesta organització no hi té cap vinculació directa. La nomena el president i 
és un nomenament..., en podríem denominar simbòlic, perquè té una base consuetu
dinària i ni tan sols es publica al DOGC.

Hem de recordar, en tot cas, també, que la figura del prior, que existeix com a tal 
des del 1922, i que se li va donar aquest caràcter actual pel president Tarradellas... 
I que parlar de la capella també és parlar de la història, de la cultura, de l’arquitectu
ra i de la memòria de l’origen de la institució la Generalitat i el testimoni de la seva 
continuïtat històrica. Negar, en tot cas, la seva naturalesa religiosa en algun moment 
és negar el seu intrínsec valor històric i cultural, i ferne una causa també em sembla 
d’una certa... il·lògica, tenint en compte que mai ha estat considerat cap problema per 
a la resta de confessions religioses.

Sí que vam intentar aquesta transacció que no ens va ser acceptada i, tenint en 
compte que el manteniment d’aquest prior i d’aquesta capella no estan renyits ni 
amb el pas del temps ni amb la laïcitat ni amb la separació entre l’Església i l’Estat, 
hi votarem en contra.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Fort. Per a la resta de posicionaments, té la paraula el senyor 
Manuel Rodríguez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyora vicepresidenta. Bé, l’article 16.3 de la Constitució espanyola es
tableix el caràcter aconfessional de l’Estat, és a dir, que cap confessió té caràcter 
estatal, i, així mateix, l’article 161.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
que «correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria relativa a la lli
bertat religiosa.» 

Ja sabem que per als partits separatistes, que van intentar trencar la Constitució i 
l’Estatut, l’any 2017, poc els importen aquestes referències. Però les dades objectives 
i la realitat social, cultural, lingüística o religiosa de Catalunya és molt rica i plural. 
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I s’han de respectar totes les confessions religioses i sensibilitats espirituals, con
viccions personals. I, per cert, he sentit com confonen la tradició amb les pràctiques 
religioses o conservar el patrimoni amb la pràctica religiosa, no?

I, per tant, respecte al punt 1, estem d’acord amb la necessitat de que es remeti 
l’informe legal al Parlament sobre el marc legal d’aquest nomenament. Però, respec
te al punt 2, creiem que no es pot decidir en una proposta de resolució, sinó valo
rar amb el Departament de Cultura, la possible afectació al patrimoni cultural del 
Palau de la Generalitat o bé conèixer també l’opinió del director general d’Assump
tes Religiosos.

Per tant, sí que demanaríem una votació separada, i en el primer punt sí que hi 
estaríem a favor i, en el segon, seria abstenció.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. A continuació té la paraula la senyora Yolanda López 
per al posicionament corresponent.

Yolanda López Fernández

Gràcies, vicepresidenta. Bueno, compartimos... Votaremos a favor de los dos 
puntos de esta propuesta de resolución. Compartimos completamente el argumen
tario del diputado Pedret. Creemos que una sociedad tan plural como la catalana 
se tiene que dotar de un carácter laico; que también entendemos perfectamente el 
carácter histórico de la capella y, bueno, de algunos monumentos religiosos.

La vicepresidenta

Gracias, señora López.
Passem a la votació. (Veus de fons.) Sí. 
Senyor Pedret, té la paraula per posicionarse sobre les esmenes defensades. 
Gràcies.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, vicepresidenta. No, tan sols per comentar que, de fet, la proposta d’intentar 
arribar a una transacció va venir del meu grup parlamentari, conscient de que els grups 
que donen suport al Govern formen una majoria que podria afavorir que s’aprovés  
el que preteníem. El que passa és que al final no va ser possible, perquè vam aproxi
mar posicions; especialment hi va haver esforços de redacció del text amb el Grup 
Republicà, però era difícil perquè es perdia el sentit del que volíem dir.

Nosaltres, el que estem pretenent –i crec que no ha estat una intervenció gens 
abrandada– és donar arguments al voltant de quina és la millor aproximació al que 
pensem nosaltres que poden fer els poders públics per garantir el caràcter aconfessi
onal de les institucions públiques. Hi ha una aproximació, que és la multiconfessio
nal, que nosaltres no compartim que sigui la més adient perquè pensem que sempre 
deixa fora confessions minoritàries i sobretot les opcions de consciència que no te
nen a veure amb creences ni sistemes religiosos, i hi ha l’aproximació laica, que a 
nosaltres ens sembla la més adequada i la més respectuosa amb la llibertat religiosa 
també de les persones que tenen creences catòliques, no? 

Nosaltres, l’argument ad traditionem no el compartim. De fet, en la llista de fal
làcies lògiques, és una de les que es llista com a fal·làcia lògica. El fet de que tradi
cionalment una cosa hagi estat d’una manera o de que hi hagi hagut molta gent que 
hagi estat adscrita a una idea o a uns valors no és per si mateix un argument vàlid 
quan s’està argumentant sobre els possibles usos que es pugui donar a un espai pú
blic. 

Des de la nostra perspectiva –i acabo aquí–, no és el millor dels usos dels espais 
públics que una part d’ells, encara que sigui molt minoritària, que sigui molt poc so
vint, es destini a la celebració d’eucaristies catòliques. Així ho veiem. I, sens dubte, 
ens crida poderosament l’atenció que a la Catalunya del 2019 una autoritat pública 
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participi, encara que sigui per una qüestió consuetudinària, en un procés de nome
nament d’un càrrec com és un prior. Perquè ens diuen: «No, no està adscrita a la 
jerarquia catòlica ni té res a veure ni li poden donar instruccions.» Bé, jo ho ignoro. 
En tot cas, prior segur que no és cap dels càrrecs o tipologies de treballadors públics 
que pots trobar a una relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya, no? 
Correspon a una escala i a una jerarquia que, a més, jo ignoro –perquè no pertanyo 
a aquesta tradició–, però que segur que no és, diguemne, ni un A1, ni un A2 ni..., 
en fi.

Per tant, se’ns fa absolutament exòtic que això hagi de ser així el 2019 i, per tant, 
demanem un informe sobre el marc legal en el qual això s’ha produït.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Pedret.
Doncs passem a votació. Com que s’ha demanat votació separada, passem a vo

tació del punt 1.
Vots a favor? 
Nou vots a favor dels grups PSC, Catalunya en Comú Podem i Ciutadans. 
Passem a votar... 

La lletrada

No.

La vicepresidenta

Ah!, perdón. Perdó, perdó.
Vots en contra? 
Deu vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.
Queda rebutjada la iniciativa. 

La lletrada

No, el punt 1.

La vicepresidenta

Ai, el punt 1.
Passem a votar el punt 2.
Vots a favor?
Tres vots a favor de PSC i Catalunya en Comú Podem. 
Vots en contra?
Deu vots en contra d’esquerra? Del Grup Republicà (l’oradora riu) i de Junts per 

Catalunya.
Abstencions?
Sis abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Queda rebutjat el punt 2 d’aquesta proposta. 
(Pausa.)
Dispenseu.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància 
a les dependències dels centres penitenciaris

250-00845/12

Passem a veure la proposta de resolució sobre..., el punt 4 de l’ordre del dia, 
que és la Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a 
les dependències dels centres penitenciaris, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula per presentar la proposta la senyora Yolanda López, del 
Grup Catalunya en Comú Podem.
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Yolanda López Fernández

Gràcies, vicepresidenta. Existe la necesidad de un replanteamiento de las zonas 
de aislamiento de los centros penitenciarios, así como de los departamentos especia
les de regímenes cerrados. En su momento, la Coordinadora para la Prevención de 
la Tortura –formada por decenas de entidades que defienden los derechos humanos 
dentro y fuera de los centros penitenciarios– ya advertía de indicios de malas praxis 
y de incumplimiento de los derechos humanos en los regímenes de aislamiento y 
primer grado en los centros penitenciarios catalanes. 

El Mecanismo Catalán contra la Tortura ha publicado su informe anual de 2018, 
donde se muestran ciertas carencias en cuanto a los elementos garantistas de vi
gilancia. La aplicación del Protocolo de Estambul a los centros penitenciarios ha 
abierto una vía para garantizar los derechos humanos y a la hora de justificar de una 
forma fidedigna el trabajo que los trabajadores de los centros penitenciarios reali
zan en estos centros. Es, entonces, una obligación del Govern de Catalunya dotar de 
las herramientas tanto a los internos como a los funcionarios para garantizar y de
mostrar la buena praxis, la calidad y el respeto a los derechos humanos del trabajo 
realizado dentro de los espacios de aislamiento y del primer grado en las prisiones 
catalanas. 

En esta línea, y siguiendo con la política de dotar de herramientas a la comuni
dad penitenciaria, se hace necesario dar respuestas a las demandas, tanto de las en
tidades de derechos humanos como al Mecanismo para la Prevención de la Tortura. 
Los expertos han advertido de la carencia de sistemas de videovigilancia en zonas 
de aislamiento y de primer grado, así como de los accesos a estos.

Gracias, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora López. A continuació, i per al posicionament, té la paraula la 
senyora María Valle, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, vicepresidenta. Gracias al resto de grupos también. Tengo que darlas 
por haber alterado el orden del día y que pudiera exponer yo la postura de nuestro 
grupo a pesar de que todos mis compañeros hubieran sido tan capaces o más que yo.

Dicho esto, miren, esta propuesta de resolución que hoy nos presentan, eviden
temente, vamos a decir que sí, vamos a dar apoyo, pero por una sencilla razón, que 
es la de coherencia. Solo hay que mirar el diario de sesiones para saber que, hace 
dos años, se presentó una prácticamente igual por el grupo que entonces gobernaba 
–Junts pel Sí– y, bueno, salió aprobada por unanimidad. 

Entonces, volver otra vez, hoy, a repetir aquí los mismos parámetros, que además 
esta propuesta viene derivada de un grupo de trabajo, que es del departamento espe
cial de régimen cerrado, al cual asistí –por tanto, sé de lo que se habló allí– y esta 
propuesta estaba dentro de ese grupo de trabajo. Claro, me parece un poco cínico, 
sinceramente, no solo..., no por el partido que la presenta, evidentemente, sino por 
los partidos que hoy dan apoyo al Gobierno, los grupos que dan apoyo al Gobierno. 
Porque el señor Joan Giner establecía en su propuesta «elaborar un plan para la ins
talación de estas cámaras de videovigilancia y garantizar la instalación en el tér
mino de un año desde que se aprobase aquella propuesta». Oiga, que se aprobó en 
el año 2017 y estamos en 2019. ¿Qué venimos, hoy, a repetir la misma propuesta? 
¿Otra vez? ¿Para...? Para hacerla, ¿no? Imagino, por lo menos.

Dicho esto, miren, es evidente que estamos de acuerdo no solo por una cuestión 
de coherencia, como hemos dicho, sino porque, claro, hay que garantizar los dere
chos fundamentales de los detenidos, y la instalación de videocámaras es evidente 
que los va a garantizar en mayor medida. Pero también hay que garantizar los de
rechos que tienen los funcionarios de prisiones, que también son agredidos y a los 
cuales también les será muy beneficiosa la instalación de estas videocámaras. 
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Por tanto, no me cabe más que añadir que, si se aprueba hoy –que supongo que 
se aprobará–, pues que el Gobierno las implemente de una vez por todas y no haga 
como la vez anterior.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, señora Valle. A continuació, té la paraula la senyora Rosa Maria Ibarra, 
del Grup PSC  Units per Avançar.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Bé, nosaltres entenem que aquesta proposta de resolució és encertada. 
La veritat, no recordàvem que ja s’hagués presentat en la passada legislatura, no ho 
recordàvem, però, en tot cas, pot ser que no s’acabés fent allò que es deia en aquella 
proposta de resolució i, per tant, no trobem que sigui de més que es pugui reiterar, no?

Com bé deia la portaveu de Ciutadans també, en el grup de treball sobre els 
DERT, que també hi vaig poder assistir, els diferents grups parlamentaris una de les 
conclusions que apuntàvem era la necessitat de cobrir, de més i de millor manera, 
amb càmeres i també amb so, els espais d’aquests departaments. De fet, la video
vigilància és també una garantia per als mateixos treballadors i treballadores dels 
centres penitenciaris, ja que amb l’existència d’imatges poden demostrar, per un 
costat, si pateixen agressions per part dels interns o internes, però també la seva ac
tuació professional, que entenem que, en la seva immensa majoria, aquesta actuació, 
doncs, es desenvolupa d’una manera totalment professional i adequada als proto
cols que corresponen. Però si hi ha algú que no fa o que no actua d’aquesta manera, 
n’haurà d’assumir les conseqüències i, per tant, això també és positiu per a tot el cos 
de funcionaris i de treballadors dels centres penitenciaris. 

Dit això, creiem que en la proposta de resolució que ens presenten, els punts 1 i 3  
realment es complementen; potser en el redactat es podrien haver fet en un sol punt, 
no? Creiem que és necessari fer tot l’estudi dels centres penitenciaris per saber 
quines instal·lacions ja disposen de càmeres i que s’han d’actualitzar, si és necessari, 
i aquelles que no en disposen, doncs poderne instal·lar. 

I el punt 2 ens sembla oportú perquè, si les accions no es calendaritzen, al final 
acaben sent una declaració d’intencions, tot i que veiem que la que es va presentar 
en l’anterior legislatura, doncs, també ha quedat potser en una declaració d’inten
cions, no? Però, en qualsevol cas, creiem encertat que es posi un marc temporal per 
executar aquesta resolució.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra. A continuació, té la paraula la senyora Irene Fornós per 
defensar la posició del Grup Parlamentari Republicà.

Irene Fornós Curto

Gràcies, vicepresidenta. Molt breument. En tot cas, deixar constància que, ara 
per ara, totes aquelles zones d’aïllament dels centres penitenciaris en tot moment 
estan dotades de les càmeres de vigilància que els protocols i la mateixa llei així es
tableixen. Tanmateix, farem votació separada dels diferents punts, ja que també és 
veritat que en tots aquells centres que són més antics, no?, aquells centres que no són 
nous, els quals ja s’estan fent segons los protocols, com hem dit, establerts, cal con
tinuar treballant per a poder ficar estes instal·lacions d’estes càmeres i garantir així 
també la mateixa seguretat de tots los centres penitenciaris en estes diferents sales. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Fornós. A continuació té la paraula el senyor Eusebi Campde 
padrós, pel Grup Junts per Catalunya.
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyora vicepresidenta. De fet, el nostre grup estem d’acord amb 
el fonament de la PR. Al cap i a la fi, el tema d’aplicar..., de que hi hagi les càmeres de 
videovigilància no és més que l’aplicació del Protocol d’Istanbul als centres peniten
ciaris de Catalunya, que és el que s’està aplicant i que, evidentment, garanteix els drets 
humans en els centres penitenciaris. I, efectivament, és obligació del Govern de dotar 
d’aquests mitjans, que coincidim en que són en garantia, per una banda, dels drets de 
les persones privades de llibertat i, per l’altra, també la garantia també dels drets dels 
funcionaris que estan treballant en aquests centres per tal de que es pugui comprovar 
la seva bona praxi. 

El que passa és que precisament, estant d’acord amb el fonament, precisament, 
haurem de votar en contra dels punts 1 i 2, perquè en els departaments especials 
de règim tancat ja disposen d’aquests sistemes de videovigilància, i, els nous equi
paments d’aquests sistemes ja abracen la totalitat dels espais on està permès que hi 
hagi càmeres –òbviament, preservant els espais privats. I als centres més antics ja 
s’està treballant per millorarlos i aproparlos als estàndards, i és una cosa que s’està 
fent i que s’està fent en molts dels centres. I, per tant, aquests sistemes de videovigi
lància en les zones descrites ja estan instal·lats. 

Per contra, evidentment, no tenim problema en acceptar el punt 3, de «revisar 
aquelles instal·lacions que en disposen per si és necessari millorarho, ampliarho o 
canviarho», perquè això és quelcom que el departament ja fa aquesta auditoria de 
manera constant. 

Per aquest motiu, senyora vicepresidenta, demanaríem votació separada del punt 3.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Campdepadrós. 
S’ha demanat votació separada. Ara passarem a votar. Votació separada de tots 

i cada un dels punts o només del punt 3? 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

1 i 2 per una banda...

La vicepresidenta

1 i 2 per una banda, d’acord, i el punt 3 per l’altra.
Vots a favor dels punts 1 i 2? 
Nou vots a favor dels grups Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú Podem.
Passem... Vots en contra? 
Deu vots en contra.
Abstencions?
No hi ha cap abstenció.
La proposta de resolució ha estat rebutjada per 10 vots en contra i 9 a favor.
Votarem el punt 3, a continuació.
Vots a favor? 
Per unanimitat...
(Pausa llarga.)

La presidenta

Me recompongo a mi puesto, diputados.

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona 
d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia

250-00934/12

Pasaremos al punto número 7, que es la Propuesta de resolución... sobre els pro
jectes de construcció a Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la 
Justícia. És una proposta de resolució... Sí? Va bé en el punt? Una proposta de reso
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lució del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la dipu
tada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, portem una altra vegada una proposta de resolució so
bre els equipaments de justícia, de l’àmbit de justícia a Tarragona, a la ciutat de 
Tarragona. En aquest cas, parlem del centre penitenciari obert i del Fòrum de la 
Justícia. Dos equipaments que entenem que són necessaris, però que entenem també 
que s’han de fer d’acord o amb el diàleg també amb els veïns i veïnes i, evidentment, 
amb les altres administracions, com és l’Ajuntament de Tarragona. 

Hem dit moltes vegades de la necessitat de la construcció del Fòrum de la 
Justícia, del greu estat o del deficient estat en què estan les instal·lacions judicials de 
Tarragona, de la dispersió de les seus judicials, de la dificultat d’accés de moltes per
sones que tenen dificultats de mobilitat per poder accedir a aquestes seus judicials. 
Fins i tot, també això passa en el cas dels operadors jurídics, a alguns advocats o 
procuradors que hi han d’accedir. I també de la dificultat d’arribar a temps als dife
rents judicis quan t’has de desplaçar, doncs, dins de la ciutat de manera habitual, no? 

Entenem que hi ha aquesta problemàtica. També que hi ha una problemàtica en 
les instal·lacions que donen cabuda al jutjat que veu els temes de violència de gènere 
en el Fòrum o al jutjat actual, a les instal·lacions judicials actuals, en què en un ma
teix passadís coincideixen les víctimes amb els presumptes agressors, si no venen 
detinguts. I, per tant, la necessitat de posar en ordre tot això, la necessitat de cons
truir un equipament que dignifiqui l’Administració de justícia com a servei públic a 
la ciutat de Tarragona, i també la construcció –o repensar la construcció– d’aquest 
centre penitenciari obert a la ciutat de Tarragona. 

Nosaltres plantegem tres punts. Un, que és el replantejar amb caràcter imme
diat el projecte del centre penitenciari obert. Vostès saben que, a la ciutat, sobretot 
en l’àmbit del barri on s’ha de posar aquest centre obert, hi ha hagut protestes dels 
veïns, hi ha hagut, bé, una situació pública bastant de contestació d’aquesta decisió. 
I, per tant, demanem que es repensi la possibilitat de posar el centre obert en aquest 
espai, que es deslligui del Fòrum de Justícia i que no es posposi, no es demori més 
aquesta construcció del Fòrum de la Justícia.

Per tant, el segon punt és prioritzar la construcció del Fòrum per situar la ciu
tat al mateix nivell de la resta de capitals catalanes. És a dir, si no hem tingut en 
compte criteris economicistes a Barcelona, a Lleida o a Girona, tampoc ho podem 
fer a Tarragona, perquè si no sempre acabem sent, diguemne, les comarques de 
Tarragona les més desafavorides en l’àmbit de la justícia, com en tants altres de les 
inversions de la Generalitat de Catalunya. 

I, per últim, informar l’Ajuntament de Tarragona sobre els estudis econòmics 
que, segons declaracions públiques, justifiquen que el Fòrum de la Justícia no pugui 
ser, ara com ara, una prioritat en les inversions del departament.

Aquesta és, doncs, la proposta de resolució que els portem a consideració. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per mostrar el seu posicionament, té la paraula, del Grup de 
Ciutadans, la diputada Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Bueno, esta propuesta, como ya ha dicho la compañera so
cialista, ya se presentó, ya se ha presentado no solo una vez, sino varias veces en 
esta comisión. La última fue presentada por nuestro grupo parlamentario, en con
creto, por nuestra compañera Lorena Roldán. 

Es evidente que la demarcación de Tarragona, en casi todos los partidos judicia
les, tiene edificios nuevos. Es evidente también que es la única capital de Cataluña 
que no tiene un edificio en condiciones de poder trabajar dignamente. Y también 
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sé que saben ustedes que se está pagando un alquiler de más de 1 millón de eu
ros anuales por los actuales edificios en los que están ubicados los juzgados de 
Tarragona; juzgados que, por otra parte, están totalmente dispersos, y esto afecta no 
solo a los profesionales sino también a las personas que van allí a realizar sus jui
cios. Y, además de todo esto, son unos edificios donde las instalaciones están más 
que defectuosas: hay goteras, algún despacho está en los antiguos lavabos... 

El caso es que de este proyecto ya se viene hablando desde la época de Montserrat 
Tura, que ya señaló que sería una realidad en 2009, y el entonces conseller Gordó, 
pues también prometió que se realizaría este proyecto. Un montón de años después, 
diez años después, estamos prácticamente en la misma situación.

Claro, a nosotros lo que nos sorprende, por una parte, es que, en su momento, 
cuando nosotros presentamos esta propuesta, Junts per Cat nos dijo que también 
esto correspondía al ámbito del Ayuntamiento, hay matices que corresponden al 
Ayuntamiento de Tarragona. Y yo, claro, les pregunto ahora: ¿Se ha hecho algo para 
mejorar esta cuestión? Ya que tendrán la oportunidad ahora de expresar su postura, 
pues quizá sería bueno que nos explicase si han hecho algo para mejorar esta cues
tión en cuanto al ámbito del Ayuntamiento de Tarragona. También nos sacaron en 
su momento la excusa del 155. Ya han pasado unos cuantos meses, un añito, más de 
un año, ¿eh?, del 155, y, claro, quisiéramos saber a ver por qué ahora este edificio no 
puede ser construido, a ver qué excusa nos ponen ahora.

Y ya para finalizar. Evidentemente, vamos a dar apoyo a esta propuesta, como no 
podría ser de otra forma, por coherencia, como he dicho antes, pero además porque es 
una petición que hemos hecho nosotros en innumerables ocasiones y con la que esta
mos de acuerdo. Pero, claro, no puedo dejar de decir que lo que nos sorprende es que, 
cuando nosotros hicimos esta petición, en esta misma comisión, el Partido Socialista 
mostró una abstención, simplemente, como si el caso, pues, o no fuera con ellos o no les  
interesase tanto como ahora. Y yo les digo: «No, no, señores socialistas, así no –así, 
no.» Porque en cuestiones... (Remor de veus.) No, así no se debe hacer, porque, en 
cuestiones en que están en juego las condiciones dignas de los trabajadores, unas 
condiciones dignas de trabajo de los trabajadores, de los funcionarios, de también 
los justiciables que van allí que necesitan instalaciones dignas, hay que pensar antes 
en el interés de las personas, antes que en intereses partidistas. Y por eso nos parece 
una falta de respeto que cuando Ciudadanos la presenta, ustedes se abstengan y, sobre 
todo, la falta de respeto es para los tarraconenses, que son quienes, en definitiva, salen 
perjudicados por este tema.

Gracias.

La presidenta

Gracias, diputada. A continuación, para defender su posicionamiento, el diputat 
Orobitg, del Grup Republicà.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest cas, trencaré una llança a favor 
de la diputada Ibarra. (Rialles.) Fa temps que estem en aquesta comissió i sé que és 
un tema que ja no se l’agafa a nivell partidista sinó personal, eh? És quelcom que..., 
bé, jo ho puc entendre, eh? I, de la mateixa manera, el diputat Eusebi Campdepadrós 
i tots aquells que, doncs, territorialment tenen una vinculació amb aquest àmbit; ells 
ho senten com un greuge territorial. I, en aquest sentit, quan ha exposat la proposta 
de resolució la diputada Ibarra ha fet omissió d’una part del tercer punt, en el que 
sí que sent..., que expressa, no?, un malestar respecte de les inversions que es fan en 
equipaments judicials a la demarcació de Tarragona respecte de les que es fan en al
tres demarcacions, com puguin ser Barcelona, Girona o Lleida. 

I, en aquest sentit, home, jo crec que la seva proposta de resolució fa esment a al
gunes paraules de la consellera dient que està clar que Tarragona necessita i mereix 
una ciutat de la justícia, i jo crec que és quelcom que és unànime; vull dir, a veure, 
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no és ociós. Que també queda dificultat per fer les coses, però fa escassament dos 
setmanes es va inaugurar el Palau de Tortosa. Són equipaments judicials que, en la 
mesura de la capacitat del departament, doncs es van fent. 

I que tot, a la vida, i més en l’àmbit de l’Administració pública, és més complex i 
feixuc que jugar a un joc d’aquests del SimCity: «Avui posaré aquí un jutjat i als dos 
minuts faig una carretera.» És tot més complicat. Estem parlant d’una trama urbana, 
de quelcom complex, on hi han equipaments –com vostès ja destaquen– que perta
nyen a forces de seguretat, on és necessari des del punt de vista de l’Administració 
optimitzar recursos i, en aquest cas, el disseny que s’ha fet, amb consens a nivell 
institucional és quelcom que ha estat validat pel conjunt d’administracions interes
sades en la prestació òptima del servei públic de l’Administració de justícia. Home, 
s’entén que aquesta ubicació era l’òptima. 

Doncs, evidentment, aquesta mena d’equipaments generen de vegades desencon
tres. Des del punt de vista social, ningú vol tenir segons quin equipament prop de 
casa, però és cert que ha d’imperar l’interès públic i, en aquest cas, aquest consens, 
a nivell administratiu, crec que és el que ha de prevaler, no? 

També a nivell de gestió dels recursos públics. Aquest projecte que vostès ens 
demanen que s’aturi ja ha estat licitat, ja ha estat adjudicat, properament iniciarà les 
obres i, evidentment, atendre allò que vostè demana, doncs, comportaria ja unes re
percussions des del punt de vista patrimonial per a l’Administració que, lògicament, 
una administració seriosa no es pot permetre, no? I, per tant, entendrà que, des d’a
quest punt de vista, no podem atendre la seva sol·licitud.

Hi insisteixo, estem parlant d’una operació complexa que implica la interven
ció de moltes administracions, no només del Departament de Justícia, i, en aquest 
sentit, i tal com se’ns interpel·lava, doncs, en aquest cas, des del Grup de Ciutadans, 
no només amb l’Ajuntament de Tarragona –que certament ha canviat la seva di
recció política aquesta legislatura municipal– sinó també amb el Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda, i amb la Direcció General de Patrimoni s’es
tan mirant de buscar les fórmules que facin viable una inversió que, a diferència de 
totes aquelles que es van dur a terme en les diferents demarcacions i van fer possi
ble fer, en aquest cas, un palau de justícia o una ciutat de la justícia en cada una de 
les capitals de les diferents demarcacions, el canvi del marc legislatiu –no només 
estatal sinó també comunitari–, doncs, evidentment, fa impossible abordar aquestes 
inversions de la mateixa manera que es va fer en el passat, no?

També li he de dir: el cost aproximat, si no recordo malament, per poder adju
dicar l’obra del Fòrum Judicial està calculat en uns 70 milions d’euros, eh? La des
pesa anual en el servei d’Administració de justícia de Catalunya és de 600 milions 
d’euros. Allò que ens transfereix o reverteix l’Estat en aquest concepte en són 300. 
Estem parlant, per tant, d’una infradotació d’un 50 per cent. I, a part, estem parlant 
de que en taxes judicials que, quan es van crear, suposadament havien de revertir 
en el servei i, per tant, lo lògic és que revertissin allí on es creen o generen, com
portarien uns 60 milions d’euros anuals. Estem parlant que gairebé en un any de 
recaptació de taxes judicials podríem abordar gairebé la integritat del cost d’aquesta 
infraestructura, d’aquest equipament essencial per a la ciutat de Tarragona i que tots 
estem d’acord que es mereix, no? 

Doncs, en aquest cas, soc jo qui la interpel·la a vostè. En aquest cas, des del 
Govern de l’Estat, home, que adoptin mesures que facin possible arranjar aquesta 
situació d’infrafinançament perquè permetin adoptar, arranjar aquestes situacions 
que, en definitiva, no beneficien ni a uns ni als altres, sinó que són per a la generali
tat dels ciutadans; en aquest cas, de la demarcació de Tarragona, però en definitiva 
redunden en el benefici i l’interès públic de tots els ciutadans de Catalunya.

Atès tot això, doncs, lògicament, no podem acceptar la seva proposta de resolu
ció. El que sí, lògicament, voldríem votar favorablement és la priorització de la cons
trucció del Fòrum de la Justícia, perquè és una prioritat per al departament i per a 
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aquests grups parlamentaris i, per tant, demanaríem la votació separada del punt 2 
respecte de la resta. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Para expresar su posicionamiento, por el Grupo Parlamentario 
de Junts per Catalunya, el diputat Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, efectivament, hem debatut moltes vega
des aquí –i probablement ho farem més vegades– sobre el Fòrum de la Justícia de 
Tarragona, que encara no hi és i evidentment tots el desitgem, i, evidentment, és 
una necessitat –que no discutirem en absolut– imperiosa per a la ciutat. 

És cert que les instal·lacions judicials estan ubicades en altres punts de la ciutat. 
Certament, les ubicacions s’ha procurat que siguin el més racionals possible: els 
jutjats penals estan a l’avinguda Marquès de Montoliu, no massa lluny del Palau de 
Justícia, i els altres equipaments judicials estan al llarg de l’avinguda Roma. No diré 
que estiguin contigus però sí que tenen certa proximitat. 

No suposo, evidentment, cap mala fe en absolut en el plantejament d’aquesta PR 
per part del Grup Socialista, perquè conec la preocupació de la senyora Ibarra per 
aquest equipament des del punt de vista territorial, però sí que permetrà que digui 
que el plantejament de la PR, en realitat, conté certs elements de contradicció. I m’ex
plico. Perquè planteja, de fet, el tema amb caràcter immediat que s’aturi el projecte 
del centre penitenciari obert, que aquest està licitat, com ara explicava el diputat se
nyor Orobitg, i s’ha de dur a terme precisament en el solar de què disposa el departa
ment; efectivament, al costat de les instal·lacions de la Guàrdia Urbana i de la Guàrdia 
Civil. I, efectivament, està previst, doncs, que el futur Fòrum Judicial estigui al costat 
d’aquest equipament i, a més a més, per tal de fer una obra conjunta i que perme
ti als soterranis altres usos judicials, com poden ser arxius o altres dependències. 

Però demanar que s’aturi aquest equipament és contradictori amb voler el Fòrum 
Judicial, perquè precisament el Fòrum Judicial... –i aquí, de fet, agraeixo l’oportunitat 
de donar informacions addicionals sobre la situació–, fer el Fòrum Judicial depèn tam
bé de jugar amb l’actual Palau de Justícia i el que és l’antiga presó –que actualment hi 
ha el centre penitenciari de Mas d’Enric, però l’antiga presó és el que actualment està 
a centre obert. Mentre no es faci el nou centre obert, no es poden desocupar, doncs, els 
interns que estan en l’antiga presó, i és necessari el solar de l’antiga presó –actualment 
qualificat com a equipaments– també, per jugarhi a l’hora d’obtenir el finançament, 
part del finançament, per al nou Palau de la Justícia. 

Per tant, pretendre que s’aturi aquest centre obert és contradictori o, en tot cas, 
frenaria una de les possibilitats financeres en relació amb el Palau de la Justícia.

I és cert, aquí hem de treballar diverses administracions... Aquí també agra
eixo l’oportunitat que em dona la senyora Valle al fer la pregunta de «què s’ha 
fet?». A veure, aquest diputat, modestament, ha fet totes les gestions que estaven al 
seu abast per intentar coordinar totes les administracions. S’ha avançat, òbviament, 
molt menys del que voldria i aquí, efectivament, com molt bé explicava el dipu
tat del Grup Republicà, han d’intervenir diverses administracions i també cal tenir 
en compte que els altres dos edificis –l’antiga presó i l’actual palau judicial– estan 
classificats de BCIN i BCIL; per tant, tenen..., a banda de classificació urbanística 
d’equipaments i que caldria que una part es revertís a que pogués ser edificable per 
tal d’obtenir finançament, la classificació com a patrimoni a protegir d’aquesta pro
tecció també requerirà, doncs, la seva gestió. 

Per tant, la cosa té una complexitat administrativa, per una banda, i financera, 
per l’altra. La problemàtica financera l’ha explicat molt bé el senyor Orobitg. I, bé, 
en definitiva, sé que no els agrada, però hem d’acabar al mateix. Això deriva, ja, 
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sense sortir de moment de l’àmbit autonòmic, d’un sistema de finançament autonò
mic més que caducat, que l’Estat no compleix els seus compromisos de renovar el 
sistema de finançament quan toca. 

Aquí, per una banda, s’exigeixen tots els compliments estrictes de la llei, en 
aquest cas, en les regles d’estabilitat pressupostària, que és el que explica que al seu 
dia Lleida, Girona i Barcelona es poguessin finançar, evidentment, per uns instru
ments de finançament d’endeutament, cosa que ara amb les regles d’estabilitat pres
supostària no hi ha la capacitat, en absolut, per fer el mateix amb la de Tarragona. 
I això és així. I aquest compliment estricte que s’exigeix a les comunitats autòno
mes, l’Estat no el té a l’hora de renovar el sistema de finançament. 

És que és precisament per aquestes coses que un arriba a la convicció que esta
ríem millor en un estat propi gestionant els propis recursos. No és un –hi insistei
xo–, no és un tema de banderes, no és un tema d’identitats, és que és un tema de 
benestar dels ciutadans. I aquest és un exemple, com n’hi poden haver d’altres, però 
aquest és un exemple que et porta precisament a voler tenir un estat propi. 

Per tots aquests motius, nosaltres, evidentment, clar que estem a favor del punt 2,  
de que és una prioritat i és una prioritat del departament i és una prioritat fins i tot, 
modestament, per a aquest diputat que els parla, però en els altres dos punts, preci
sament, per contradictoris –com li explicava a la senyora Ibarra–, doncs hi votarem 
en contra. 

Per tant, per aquest motiu demanem –com ja s’ha fet– votació separada del punt 2.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. (Rosa Maria Ibarra Ollé demana per parlar.) Té la paraula la 
Rosa Maria Ibarra. Trenta segons, eh?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, presidenta. No, només per fer un incís en les paraules que deia la se
nyora Valle, de Ciutadans. Miri, el que és jo crec una falta de respecte i un ús par
tidista és el que fan vostès. Vostès saben que les propostes de resolució es redacten 
d’una determinada manera. Plantejar una proposta de resolució en què es demana 
la construcció, no l’encàrrec d’estudi, la licitació..., No, no. La construcció, en pocs 
mesos, des de que es presenta la proposta de resolució fins que s’executa és total
ment inviable. Això fa que nosaltres, en aquell moment, ens hi vàgim abstenir.

Més enllà d’això, com bé han dit els portaveus tant del Grup Republicà com de 
Junts per Catalunya, el nostre grup, jo personalment perquè, diguéssim, soc la dipu
tada de Tarragona, però el nostre grup en general ha estat sempre pendent de com 
està aquesta infraestructura, com està l’Administració de justícia a Tarragona. I, per 
tant..., i ho seguirem fent, i seguirem fent les propostes que creiem que hàgim de 
fer i farem el que puguem tant de cara al Govern de la Generalitat com també en el 
Govern de l’Estat, si convé, perquè això sigui una realitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Passarem... (Veus de fons.) Pero si te ha contestado ella, Valle.

María Francisca Valle Fuentes

De verdad, diez segundos.

La presidenta

Diez segundos. No empecemos.

María Francisca Valle Fuentes

Diez segundos.
Simplemente –simplemente– aclarar que lo que nosotros pedíamos era un plan 

de calendarización para la construcción, no pedíamos la construcción, y ustedes 
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muy bien podían haber interpuesto enmiendas en aquel momento y no hicieron nada 
de eso.

La presidenta

Aclarado queda. Diputada, aclarado queda.
Pasemos a la votación de la propuesta de resolución. El Grup Republicà y Junts 

per Catalunya han pedido votación separada del punto 2. Por lo tanto, entiendo que 
se pueden votar juntos los puntos 1 y 3, que nadie...

Pasamos a la votación de los puntos 1 y 3.
¿Votos a favor?
Nueve votos a favor del Partido Socialista y Units per Avançar, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
¿Votos en contra?
Deu vots en contra del Grup Republicà i del Grup Junts per Catalunya. 
Por lo tanto, estos dos puntos quedan decaídos.
Pasamos a la votación del punto número 2.
¿Votos a favor? 
El punto número 2 queda aprobado por unanimidad.
¿Al número 9, pasamos? 
Diputat Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Entenc que farem el punt número 9?

La presidenta

Sí.

Jordi Orobitg i Solé

Només per anunciar que retirem l’esmena que havíem presentat.

La presidenta

D’acord. Queda l’esmena retirada. (Veus de fons.) El 9? 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Per també manifestar, doncs, que es retira l’esmena.

La presidenta

Gràcies, diputat.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball 
als jutjats de guàrdia de Barcelona

250-00880/12 

Pasemos a la orden de... ¿Está bien? Que les veo... A la presentación de la Proposta 
de resolución de millorament de les condicions de treball als jutjats de guàrdia de 
Barcelona. És una proposta de resolució del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
defensar aquesta proposta de resolució, té la paraula la diputada María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidenta. Bueno, esta propuesta de resolución, como todos ustedes ha
brán visto, viene en relación con el aumento de modalidades delictivas que hubo en el 
año 2017, ya que hubo un gran aumento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
advirtió del colapso de los juzgados y que esto podía llevarnos a que los delitos leves 
prescribiesen en el primer trimestre de 2019, y, a consecuencia de esta advertencia o 
por los motivos que fuesen, el caso es que se creó un nuevo juzgado de guardia que 
llevaba la tramitación de los hurtos.

En definitiva, en la actualidad y desde entonces, desde que se creó este nuevo 
juzgado de refuerzo, hay dos juzgados de guardia, y eso, pues, la verdad, está muy 
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bien. Pero lo que no está tan bien es que la conselleria de Justicia hiciese una cha
puza más a su estilo, que es que en el juzgado de guardia que había en un principio 
había seis funcionarios trabajando; ahora tenemos dos juzgados de guardia con cua
tro funcionarios en cada uno de ellos. Es decir, dos de los funcionarios del primer 
juzgado de guardia los traspasan al segundo juzgado de guardia y ponen dos fun
cionarios más. Es evidente que cuatro personas no pueden hacer el trabajo de seis 
personas; si ya antes estaba colapsado con seis personas, pues imagínense – imagí
nense– cómo estará con seis personas.

Ya saben que el colapso de los juzgados –ya no os lo explicó el otro día, cuando 
estuvo aquí, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– va en au
mento, y ya saben a quién perjudica. En definitiva, perjudica al justiciable. Quizá 
deberían plantearse el poner algún tipo de remedio a todo esto, porque ya sabemos 
que la justicia precisamente no es su fuerte, no es a lo que ustedes dan prioridad y, 
por lo tanto, pues no es que tengamos muchas esperanzas de que ustedes quieran  
ir por este camino. 

Pero, bueno, nosotros seguimos insistiendo, lógicamente, nosotros pedimos, una vez 
más, condiciones dignas de trabajo para todos los funcionarios de justicia. Y una de 
ellas es precisamente la petición que se hace en esta propuesta de resolución: que se 
adopten medidas necesarias para incrementar los recursos de los juzgados de guardia 
de delitos inmediatos, que se provea a estos juzgados, desde que se apruebe –si es que 
se aprueba– esta propuesta en un mes y, en definitiva, pues que se ofrezca un servicio de 
calidad a todo el justiciable, porque consideramos que todos los catalanes merecemos 
ese servicio de calidad en la justicia.

Gracias.

La presidenta

Gracias, diputada. Para defender su posicionamiento, por el Grupo Partido 
Socialistes i Units per Avançar, la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem buscat informació respecte del funcio
nament d’aquests jutjats de lleus. Ens han dit que aquests jutjats tenen trenta judicis 
cada dia, vint al matí i deu a la tarda, per tant, una activitat important; però que el 
reforç, en tot cas, que es demana no el quantifiquen les persones que allà treballen 
en sis treballadors, és a dir, amb un reforç de dos més, sinó amb un funcionari més.

De totes maneres, i, per tant, creia que era interessant l’esmena que presentaven 
els grups que donen recolzament al Govern, en el sentit de dir: «Estudiem quines 
són les necessitats realment que existeixen i, per tant, posem els mitjans per solu
cionar el tema», perquè no sé bàsicament en què es basa Ciutadans en demanar dos 
funcionaris més, no? Si és perquè en el número 1 n’hi havia sis i, al crear el 2, també 
n’hi ha d’haver sis en tots dos, no? No sé massa bé quin és el criteri. Potser després 
també ens ho poden explicar. 

Però, en qualsevol cas, com que entenem que és interessant o que és important 
donar un bon servei de justícia, nosaltres, en aquesta proposta de resolució, hi vota
rem a favor, tot i que pensem que seria més interessant, realment, quantificar les ne
cessitats exactes d’aquests serveis, entenent que els recursos són molt limitats i que, 
per tant, hem de gestionarlos amb la màxima eficiència possible.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per defensar la posició del Grup Republicà, té la paraula el 
diputat Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí, moltes gràcies. Bé, molt breument. Tots sabem que el mes de febrer del 2019 
va entrar en funcionament el segon jutjat de guàrdia per a l’enjudiciament ràpid  
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i immediat de delictes lleus, amb l’objecte de duplicar el nombre de judicis d’aquest 
tipus que es fan a Barcelona. Jo crec que el sentir general és que aquesta mesura 
va ser òptima, i no és quelcom que es digui des del departament. L’altre dia vam 
tenir l’oportunitat de tenir la compareixença del president del Tribunal Superior de 
Justícia, que precisament va fer un apartat fent esment d’aquesta circumstància i, pel 
que va traslladar ell mateix en la memòria i el que va expressar en aquesta compa
reixença, per bé que sí que va estar parlant, lògicament, en la majoria dels casos, de 
càrregues de treball en la generalitat dels òrgans jurisdiccionals, en cap cas va fer un 
esment especial a que aquest servei estigués infradotat a l’hora d’atendre aquestes... 
les necessitats del servei. 

I jo crec que hi ha quelcom del que ha dit la senyora Ibarra que, des de la seva 
posició de l’oposició –des de la seva posició a l’oposició–, justifica el seu posiciona
ment, que és de dir: «Davant del dubte, posemloshi», no? És a dir, és respectable. 
En aquest cas, des de la nostra responsabilitat de fer costat al Govern, que és qui ha 
de gestionar els recursos, home, nosaltres, davant el dubte i mentre no tinguem la 
realitat constatada de que és necessari un recurs, el que no podem fer és desafec
tarlo d’un altre servei; és a dir, no podem desvestir un sant per vestirne un altre, no? 

I, des d’aquest punt de vista, és en el que anava la nostra esmena. La nostra es
mena, lamentablement, doncs, com sol passar, no ha tingut resposta. Jo entenc que 
quan un posa una esmena, si existeix interès a arribar a un acord, a qui correspon 
instar aquesta negociació de transacció és al titular de la proposició. I ja anunciem 
des d’aquest moment que, mentre no hi hagi aquest pas, nosaltres, o si més no a tí
tol personal, penso retirar totes les esmenes perquè, voluntat de dialogar sí, de fer 
el préssec, no. 

I, per tant, doncs –hi insistim– nosaltres..., no existeix una evidència objectiva 
que acrediti la necessitat de dotar de més personal aquest servei i, per tant, reconei
xent la seva tasca, com no pot ser d’altra manera, el que no podem fer és acceptar la 
proposta de resolució.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per defensar la posició del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, no m’allargaré gaire perquè les paraules 
del diputat Orobitg venen a ser una mica el que nosaltres també voldríem manifestar. 
Posar èmfasi en això, en que, vistes les necessitats, s’ha fet l’esforç de crear un segon jut
jat, que s’ha incrementat el nombre de funcionaris en base al que el departament ja co
neix que necessita aquest jutjat: quatre funcionaris per cada jutjat que permetran fer els 
trenta assenyalaments del dia i, a més a més, assumir totes les actuacions que es generen 
durant la guàrdia, incloses la notificació a les parts de les resolucions que hagin dictat els 
magistrats i l’inici de la seva execució. 

A veure, l’altre dia, com deia el company Orobitg, el president del Tribunal 
Superior de Justícia va fer ja esment de totes les mancances que hi havia en la jus
tícia a Catalunya i, conscients que hi ha situacions que realment poden arribar a ser 
greus, molt més que això, on el departament ja ha posat les seves mesures efectives, 
i, com que no ens accepten l’esmena, no permeten que es faci un altre estudi per 
veure si vostès tenen raó, tot i que tampoc en presenten cap d’alternatiu. 

I el que sí que m’agradaria és que poguéssim, entre tots, avançar. I vostè ha dit 
una frase que m’ha agradat molt: «Com tots els catalans mereixem.» I, com tots els 
catalans ho mereixem, estaria molt bé trobarlos a la taula de negociació dels pres
supostos per poder dotar de més pressupostos el Departament de Justícia i així tenir 
els ciutadans de Catalunya amb els serveis que mereixen. 

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Doncs passarem a la votació de la proposta de resolució... 
(Veus de fons.) No, no, porque las ha retirado. No puede... Claro, la ha retirado... (La 
presidenta riu.)

Passarem a votació de la proposta de resolució. 
Vots a favor de la proposta de resolució?
Nueve votos a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit Socialistes i 

Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya.
La proposta de resolució queda rebutjada.
(Pausa llarga.)

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball publicades 
al Boletín Oficial del Estado

250-00902/12 

Pasamos a la propuesta, al punto número 5, que es la Propuesta de resolución del 
Grup Parlamentari que yo represento, Catalunya en Comú Podem. Como soy presi
denta y la vicepresidenta no me puede sustituir, pues no lo puedo defender. Se da por 
defendido en la exposición de motivos, que creo que queda claro. 

Así que... Hay una enmienda... 
(La lletrada intervé sense fer ús de micròfon.) Vale, entonces... (Veus de fons.) 

¿Cómo? ¿Sí? (Veus de fons.) ¿Quién? (Veus de fons.)
Pero ya hemos empezado la...
(Pausa llarga.)

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Té la paraula la senyora Yolanda López, pel Grup de Catalunya en 
Comú Podem, per defensar la proposta de resolució.

Yolanda López Fernández

Gràcies... Que no sé cómo llamarle: president...? (L’oradora riu.) Secretari? 
El pasado 8 de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la con

vocatoria de oposiciones por el turno de promoción interna de los cuerpos de ges
tión y tramitación procesal y administrativa en la que se incluía un gran número 
de plazas para Cataluña. En esta convocatoria se establecía un plazo de veinte días 
hábiles para la presentación de instancias, acabando el plazo el día 9 de mayo de 
2019. El pasado 24 de abril de 2019 se publicó una referencia a esta convocatoria en 
el DOGC, de forma que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que consultan a 
diario lel diario oficial, de forma habitual, fueron informados a tiempo, aunque con 
más de dos semanas de retraso. 

El día 10 de junio de 2019, el BOE publicaba un proceso selectivo para el cuer
po nacional de médicos forenses en Cataluña, en el cual se establecían veinte días 
hábiles para presentar solicitudes. Esta convocatoria se publicó en el DOGC el día 
5 de julio de 2019, dieciocho días hábiles después, dejando así solo dos días hábiles 
para presentarse a esta oferta de trabajo en Cataluña a aquellas personas que acce
den a las publicaciones oficiales catalanas para informarse de ofertas de oposiciones 
en Cataluña.

Por este motivo, hemos presentado esta propuesta y –como ya saben– aunque 
agradezco el talante de los dos grupos que han presentado «esmenas» y ellos ya sa
ben que no las hemos aceptado, porque las «esmenas» vienen a recoger lo que ya 
se está haciendo, pero, bueno, queda demostrado que la diferencia..., más que la di
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ferencia en que no se publiquen simultáneamente, es la capacidad de que para una 
persona solo se le deje dos días si solo consulta el diario de Cataluña, pues es muy, 
muy poco.

Bueno, pues dicho está y mi posicionamiento también a las «esmenas» queda ya 
reflejado.

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputada. En aquest moment té la paraula, per defensar les esme
nes presentades, el diputat senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies. En tot cas, com bé apuntava la proposant, vam presentar una esmena 
amb la voluntat d’arribar a acord. Jo crec que s’ha explicat clarament. Aquí hi ha un 
element que la norma preveu, diguemne, que s’hagin de publicar en els butlletins 
oficials les convocatòries, però, en tot cas, és evident i cal recalcar el fet, diguemne, 
de que la competència per a la convocatòria d’aquestes places en concret són com
petència del Govern de l’Estat i, per tant, des d’aquest punt de vista, la Generalitat, 
tot i tenir la gestió del personal de justícia, no en té la dimensió total sobre el que 
significa aquest personal i, per tant, és competència del Govern de l’Estat. 

En tot cas, la publicació de manera simultània requeriria, i podríem estarhi 
d’acord, però requeriria, sobretot, un principi de lleialtat institucional amb el Govern 
de l’Estat. El Govern de l’Estat el que fa és comunicar al Govern de la Generalitat, 
amb uns dies d’antelació, que sortirà publicat aquest anunci, la qual cosa dificulta 
després que des del mateix Govern de la Generalitat es posi en marxa el mecanis
me de publicació al DOGC. Es fa, però és evident que ja hi ha un retard d’uns dies. 
En tot cas, el que plantejàvem a l’esmena era la possibilitat de reduir aquest termini.

Tot sigui dit, i, en tot cas, la importància dels butlletins oficials –si em permeten l’ex
pressió–, en el temps de l’era d’internet, segurament els butlletins oficials perden una 
mica la seva importància en tant que és evident que donen fe i marquen unes dates, però 
és evident que l’element de publicitat que s’intentava aconseguir amb la creació d’aquests 
butlletins oficials es trenca moltes vegades amb els mitjans que tenim avui dia. I, de fet, 
el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Justícia, el que fa és, malgrat 
que no hagi sortit publicat l’anunci oficial al DOGC, el que fa és, de manera immediata, 
en el moment que surti publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, és comunicar 
i posar en coneixement de la ciutadania en general la convocatòria d’aquestes places. Per 
tant, l’efecte comunicatiu s’assoleix per aquesta via. 

Hi insistim, per tal d’assolir una publicació simultània caldria un principi de lleial
tat institucional que requerís que es pactés, de manera prèvia amb el Govern de l’Estat, 
en quin moment es publicaran aquests anuncis. I, després, per desgràcia, en tot cas, la 
publicació surt al butlletí oficial de la Generalitat, al Diari Oficial de la Generalitat, 
però, en tot cas, no té cap efecte des del punt de vista jurídic. És a dir, és independent 
si es publica dos dies després o tres dies després, no marca un termini. És cert que en 
algunes tramitacions administratives la darrera publicació és la que marca, diguemne, 
la presentació dels terminis, però, en tot cas, en aquest cas, qui marca clarament els 
terminis de presentació de les sol·licituds és la mateixa publicació al butlletí de l’Estat. 
Per tant, diguemne, és una mica d’acompanyament, però que en tot cas no tenim, per 
desgràcia nostra, cap efecte jurídic respecte a aquesta publicació al butlletí, al DOGC.

Per tant, el que sí que volem recalcar és això: la voluntat del Govern de la 
Generalitat de treballar a través dels seus mitjans propis de la web o dels diferents 
mitjans de comunicació que disposa al seu abast de posar en coneixement del con
junt de la ciutadania aquesta convocatòria de places.

Per tant, per tot l’exposat i tenint en compte que no ha estat acceptada l’esmena, 
votarem en contra de la proposta.

Gràcies.



DSPC-C 399
5 de desembre de 2019

Sessió 14 de la CJ  30

El secretari primer de la Mesa

Moltes gràcies, diputat. Ara, per defensar les esmenes per part del Grup de Junts 
per Catalunya, té la paraula la diputada Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, no hi ha pràcticament res més a dir que això. O sigui, primer, en primer lloc, 
perdoneu, voldria agrair a tots els membres d’aquesta comissió el retard en el punt 
cinquè, que hagi pogut ser votat al final, atès que jo no hi podia ser en aquell moment. 

I després res més. Remarcar una mica això, que la competència d’aquesta con
vocatòria de places és el Ministeri de Justícia i que, a partir d’aquí, la celeritat amb 
què ells ho publiquin al BOE, que també entenc que quan et presentes a una plaça 
estatal el primer que fas és mirar el Butlletí Oficial de l’Estat per estarne informat i, 
més enllà d’això, com deia el company Sanglas, doncs, l’acompanyament que pot fer 
el DOGC perquè també arribi a més àmbits a dins de Catalunya, si és que algú no 
mira el Butlletí Oficial de l’Estat, ho pugui mirar també al DOGC, però també aquí 
es demanaria, doncs, això, una mica de celeritat per part del Ministeri de Justícia 
en fernos arribar aquesta comunicació perquè pugui ser publicada ràpidament aquí. 
Entenem que ells, també, se suposa que tenen el mateix interès que nosaltres en que 
això arribi a la ciutadania de Catalunya i, per tant, si poguéssim accelerar aquests 
tràmits, doncs ens seria de molta utilitat. 

Tot i així, com més s’escurcin aquests terminis millor i, per tant, ens sap greu 
que no hagin acceptat l’esmena perquè el que faríem és facilitar per part nostra tot 
el que fos possible per a aquest escurçament de terminis, però, com que no ha estat 
possible, doncs nosaltres també hi votarem en contra.

Gràcies.

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Doncs gràcies, diputada. Per posicionarse la resta de grups, d’entrada, té la pa
raula, pel Grup de Ciutadans, la diputada senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí, gràcies. A ver, para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans a esta propuesta que solicita que se publiquen de forma simultánea aque
llas oposiciones que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado y que también lo 
ordena el 483 de la Ley orgánica del poder judicial. No nos olvidemos, porque aquí 
nadie ha nombrado esto, pero es la base de la obligación de publicarlo.

Y entonces..., y que no pase más lo que se relata en la exposición de motivos, que 
es vergonzoso, porque claro, clama al cielo que cuando..., se publique una cosa en el 
BOE el 10 de junio del 2019 y no sea hasta el 5 de julio, porque aquí ya esto exce
de..., no es que haya mala fe del ministerio o no sé qué decían: «Bueno, colaboración 
con el ministerio para que el ministerio avise...» y «lealtad institucional», incluso 
he oído. Entonces, claro, yo creo que aquí lo que se ha de promover, para empezar, 
es esta publicidad que, bueno, para aquellos ciudadanos que elijan informarse por 
el DOGC, aunque yo creo que la gente que estudia oposiciones está al tanto y al 
día de todo lo que se publica, porque, vamos, es de obligado cumplimiento mirar el 
BOE, pero, bueno, así y todo, en la libertad de cada cual, y porque así lo establece 
este artículo de la Ley orgánica del poder judicial, se ha de hacer. 

Entonces, vamos a votar a favor también porque, aparte de esta publicidad, que 
es fundamental en un diario oficial y que da seguridad jurídica –yo entiendo que da 
seguridad jurídica–, servirá y será una herramienta realmente útil. Porque, claro, si 
publicamos a toro pasado –o casi– las convocatorias de oposiciones, ¿de qué sirve 
el Diari Oficial de la Generalitat? O sea que yo instaría a..., bueno, y tal y como es
tablece la propuesta de resolución, a que los que tienen que estar más ágiles son los 
encargados del DOGC.

Por todo ello, anunciamos el voto favorable.
Gracias. 
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El secretari primer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputada. I, per posicionar el Grup Socialistes i Units per Avan 
çar, té la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. Sí, nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta perquè ente
nem que és del tot necessari, doncs, que es faci aquesta publicació paral·lela entre el 
BOE i el DOGC. 

Sí que és veritat, com s’ha dit, que en l’era digital, no?, a nivell de coneixement 
de la convocatòria, possiblement no és necessària la lectura d’aquests diaris oficials, 
però, en tot cas, sabem que això té una transcendència a efectes legals de terminis i, 
per tant, creiem que és necessari. I també és veritat que, de la mateixa manera que es 
 reivindica la celeritat de les xarxes a l’hora de poder conèixer aquestes convocatòries, 
també és cert que la comunicació entre administracions hauria de ser molt més àgil 
tenint en compte que hi ha aquestes eines telemàtiques que faciliten molt més la feina, 
no? I, evidentment, la coordinació entre les administracions s’ha de produir en el marc 
d’un diàleg i d’una entesa entre les administracions que gestionen conjuntament i que 
tenen competències conjuntes en un àmbit com és el de justícia. 

En aquest cas, que no ha estat acceptada l’esmena que presentaven els dos grups 
que donen recolzament al Govern de reduir al màxim el temps entre les dues publi
cacions, entenem que és una declaració de voluntats, però que no fixa, no es com
prometia realment a que no hi hagués un decalatge entre les dues publicacions i, per 
tant, entenem, doncs, que no s’hagi acceptat l’esmena. 

I, en qualsevol cas, reiterar el nostre vot favorable.
Gràcies.

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Moltes gracies, diputada. I, per últim, per posicionarse sobre les esmenes... No? 
Hi renuncia... (Veus de fons.)

Moltes gràcies, diputada.
Per tant, passaríem a la votació de la proposta de resolució.
Vots a favor? 
Vots en contra? 
La proposta ha estat rebutjada per 10 vots en contra, contra 9 a favor. 
Els 10 vots en contra han estat de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, i els 

vots a favor han estat del Grup Socialistes i Units per Avançar, de Catalunya en 
Comú Podem i el Grup de Ciutadans.

Sent aquest l’últim punt de l’ordre del dia, es dona per tancada... (Veus de fons.) 
No. Torno a passar la presidència a la senyora Yolanda López. 

(Pausa.)

La presidenta

Nada. Un segundo. Para decir que esta es la última comisión del mes de diciem
bre, la última comisión del año, que un placer haber estado con todos vosotros, que 
volveremos el año que viene... (Rialles.) Y que empezamos las fiestas del mes de di
ciembre. ¡Que felices fiestas!

(Aplaudiments.)
Venga, la damos por acabada...

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i vuit minuts.
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