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Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre els problemes sorgits amb algunes immatriculacions de 
béns públics i privats de l’Església. Tram. 357-00103/12. Comissió de Justícia. Com-
pareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Na-
varrès davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la seva experiència en la 
resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats de l’Església. 
Tram. 357-00104/12. Comissió de Justícia. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona. Tram. 250-
00155/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 73, 8; esmenes: BOPC 121, 41).

4. Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú de notificacions i em-
bargaments als jutjats de Tarragona. Tram. 250-00160/12. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 73, 15; esmenes: BOPC 121, 42).

5. Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i homes en la Co-
missió de Codificació de Catalunya. Tram. 250-00171/12. Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 77, 56; esmenes: BOPC 121, 43).

6. Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresona-
des per la seva activitat política. Tram. 250-00213/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 100, 28; esmenes: BOPC 157, 5).

7. Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat. 
Tram. 250-00292/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
126, 90; esmenes: BOPC 157, 14).

8. Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de refrigeració 
dels jutjats de Sabadell. Tram. 250-00307/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 136, 75; esmenes: BOPC 170, 15).
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00155/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Ciutat de la 
Justícia de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió que corres-
pongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Anar al Jutjat a Tarragona és, des de fa anys, una veritable odissea. Totes les se-

ves seus es troben disperses per la ciutat, arribant fins a vuit els edificis de Tarra-
gona que alberguen algun jutjat. Així doncs, lletrats, procuradors i usuaris es veuen 
obligats a desplaçar-se per tota la ciutat amb els perjudicis que això comporta.

En concret, a Tarragona tenim les següents seus judicials, totes elles disperses, 
com ja hem dit: 

– Jutjats d’Instrucció - Palau de Justícia: Avinguda Lluís Companys, 10
– Jutjats de Menors: Avinguda Vidal i Barraquer, 5
– Jutjats Penals: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 20-24
– Jutjats Contenciós Administratiu i Família: Avinguda Roma, 23
– Jutjats Socials: Avinguda Roma, 21
– Jutjat Mercantil: Avinguda Roma, 19
– Jutjat 1a Instància: Avinguda Roma, 7 i 19
– Registre civil: Rambla Nova, 120
Aquesta situació caòtica i dispersa, que no es dona en la resta de capitals de 

província, semblava que tenia els dies comptats; de fet, el Departament de Justícia 
porta anys anunciant la construcció de la Ciutat de la Justícia. Diversos són ja els 
consellers que han parlat sobre aquest equipament, des de l’exconsellera Tura fins al 
darrer conseller de Justícia; però el cert és que a data d’avui els tarragonins encara 
no tenim data de licitació, construcció i posada en funcionament de la necessària i 
esperada Ciutat de la Justícia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un pla calendaritzat de construcció de la Ciutat de la Justícia de Tar-

ragona, en el termini màxim de tres mesos, i informar del mateix al Parlament de 
Catalunya. Aquest calendari haurà d’incloure: 

– Termini de licitació de les obres durant el present any 2018.
– Termini d’inici de l’execució de les obres durant l’any 2019.
– Termini de finalització i entrega de les obres durant l’any 2021.
2. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant el present i els succes-

sius exercicis per a l’execució de la dita obra.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8492 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8492)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. Analitzar la viabilitat d’alternatives de finançament que, coordinadament amb 
l’Ajuntament de Tarragona, puguin facilitar la construcció de la Ciutat de la Justícia 
de Tarragona a mig termini.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú  de 
notificacions i embargaments als jutjats de Tarragona
250-00160/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per la implementació d’un servei comú de notificacions i embargaments als jutjats 
de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La Justícia és un servei públic bàsic per les persones. I com a tal servei públic ha 

de ser desenvolupat amb rigor, eficiència i eficàcia.
Entenem que l’Administració ha de treballar per una justícia més pròxima, eficaç 

i eficient. Una justícia accessible a tothom, on els conflictes es resolguin de manera 
justa i en un temps raonable. Una justícia més moderna, amb millor organització i 
gestió que garanteixi la qualitat del servei.

El retard en la resolució dels assumptes en la via judicial, té múltiples causes, 
però, en tot cas, una millor gestió dels recursos de l’Administració de Justícia, com-
portaria una Justícia més efectiva. En aquest sentit la implantació de l’oficina judi-
cial a tots els partits judicials, seria determinant a l’hora d’agilitzar els procediments 
judicials.

Com que aquesta implantació és progressiva, en aquells partits en els que no 
s’hagi fet, i la seva implantació encara es retardi en el temps, la creació d’un Servei 
Comú de Notificacions i Embargaments podria ser de gran ajuda.

Aquest és el cas dels Jutjats de Tarragona, l’existència d’un Servei Comú de No-
tificacions i Embargaments per tots els jutjats comportaria major eficiència i agilitat 
a l’hora de notificar als usuaris judicials les diferents resolucions i actes judicials.

No deixa de cridar l’atenció que Tarragona no tingui un servei com aquest en 
l’actualitat quan altres capitals el tenen. Per exemple, Barcelona o Lleida (sense im-
plantació de nova oficina judicial) com a Servei d’Actes de Comunicació; o Girona 
(amb implantació de noves oficina judicial) com a Servei Comú Processal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a implantar un Ser-

vei d’actes de Comunicació mentre no es faci la implantació de la Nova Oficina Ju-
dicial amb funcions pròpies de Servei Comú de Notificacions i Embargaments de 
tots els jutjats de la ciutat de Tarragona, a fi de fer més àgil, eficient i eficaç l’Admi-
nistració de justícia en aquesta ciutat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8493 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8493)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Continuar amb el procés d’implementació de l’oficina judicial arreu del territori, 
ja sigui d’una forma completa o gradual i progressiva, d’acord amb les disponibi-
litats d’ubicació, tècniques i pressupostàries, i seguint l’ordre d’implantació que es 
determina de comú acord amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i 
homes en la Comissió de Codificació de Catalunya
250-00171/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Beatriz 

Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i homes 
en la Comissió de Codificació de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Codificació de Catalunya és l’òrgan col·legiat adscrit al depar-

tament competent en matèria de dret civil i té per objecte l’elaboració de propostes 
de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial 
del dret civil. És l’òrgan responsable, en matèria de dret privat, de fer el seguiment 
del desenvolupament de l’ordenament jurídic català i de l’estudi de les diverses bran-
ques. D’altra banda, té com a objectius principals l’estudi, el debat i la divulgació del 
dret privat de Catalunya i les relacions amb altres organismes estatals i internacio-
nals amb finalitats similars.

El Decret 266/2004, de 27 d’abril, regula els òrgans de l’Observatori de Dret Pri-
vat de Catalunya i l’organitza en un Consell Rector, una Comissió de Codificació i 
una direcció i una secretària tècnica.

El Decret 395/2011, de 27 de setembre, de la Comissió de Codificació de Ca-
talunya i de l’Observatori de Dret Privat estableix la composició, les funcions i el 
funcionament de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és l’òrgan col·legiat 
encarregat de la preparació de les tasques prelegislatives en matèria de dret privat i 
que actua en Ple, en Comissió Permanent i en seccions. Segons el Decret, els mem-
bres de la Comissió de Codificació de Catalunya que no ho són per raó del càrrec 
són nomenats i destituïts per la persona titular del departament competent en matè-
ria de dret civil Els membres de la comissió cessen automàticament a l’acabament 
de la legislatura.

Diferents Resolucions del Departament de Justícia de l’any 2016, van nomenar 
els membres de la Comissió: 

– Resolució JUS/989/2016, de 14 d’abril, de nomenament de membres del Ple 
i de les seccions de la Comissió de Codificació de Catalunya (DOGC 7104, de 
21.04.2016)

– Resolució JUS/988/2016, de 14 d’abril, de nomenament del senyor Joan Car-
les Ollé Favaró com a director de la Comissió de Codificació de Catalunya (DOGC  
7104, de 21.04.2016)

– Resolució JUS/1510/2016, de 6 de juny, de nomenament de vocals de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Catalunya 
(DOGC 7146, de 21.06.2016)

La Comissió es compon de: 
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Total Homes Dones

Presidència (Conseller) 1 1 0

Vicepresidència (Director General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques) 1 1 0

Vocalia 1: Director Comissió de Codificació de 
Catalunya 1 1 0

Vocalia 2: Director del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat 1 1 0

Vocals del Ple 18 11 (61,1%) 7 (38,9%)

Vocals a Proposta dels partits polítics amb 
representació parlamentària 11 8 (72,7%) 3 (27,3%)

Vocals escollits entre juristes o entitats de 
reconegut prestigi en l’àmbit jurídic 15 11 (73,3%) 4 (26,7%)

L’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes estableix que les administracions públiques s’han d’atenir al principi de repre-
sentació paritària de dones i homes en els nomenaments i les designacions per a la 
composició de tot tipus d’òrgans col·legiats. A més, l’article 18 indica que les admi-
nistracions públiques de Catalunya han de procurar d’atenir-se al principi de repre-
sentació equilibrada de dones i homes en el nomenament dels titulars dels òrgans de 
direcció i dels organismes públics vinculats o dependents, i fomentar aquest principi 
en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota índole.

És evident que el Govern de la Generalitat no ha fet efectiu el que estableix la 
Llei 17/20158 en temes de paritat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar el De-

cret que regula la Comissió de Codificació de Catalunya per incorporar un article 
que garanteixi de manera imperativa la presència equilibrada de dones i homes en 
els nomenaments i designacions dels càrrecs d’aquesta Comissió.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Beatriz Silva Gallardo,   

diputades, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8494 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8494)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Donar compliment a allò que disposa el Decret que regula la Comissió de Codi-
ficació de Catalunya aprofitant l’inici de l’actual legislatura, en el que cessen tots els 
membres de l’esmentada Comissió, i garantir la presència equilibrada de dones i ho-
mes en els nomenaments i designacions dels càrrecs d’aquesta Comissió, excloent del 
recompte de la paritat aquells membres que en són pel càrrec que ocupen o nats i tam-
bé aquells que són designats pels partits polítics amb representació parlamentària.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 4267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa de la comissió de justícia
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, i Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació peniten-
ciària de les persones empresonades per la seva activitat política, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa anys que a Catalunya es viu una reivindicació, impulsada per una part impor-

tant de la ciutadania, per assolir majors quotes de sobirania. Aquesta demanda és 
exercida sempre per canals plenament pacífics i democràtics.

Per contra, el govern de Mariano Rajoy va actuar irresponsablement negant una 
sortida dialogada a les demandes de major autogovern que provenien de Catalunya. 
L’única resposta que va donar l’executiu del Partit Popular van ser centenars d’actua-
cions penals, de la mà de la Fiscalia General de l’Estat, que han derivat en processos 
judicials que han portat a la persecució, i en alguns casos empresonament, de mem-
bres i exmembres d’aquest Parlament, així com de líders socials.

Després de la moció de censura viscuda el passat 1 de juny, i el conseqüent relleu 
del President espanyol i el conjunt del consell de Ministres, s’obre una oportunitat 
per reconduir les tensions entre els governs català i espanyol. És el moment de tro-
bar nous camins que facin possible una entesa que deixi enrere la judicialització de 
la política catalana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament denuncia l’existència a l’estat espanyol de persones perseguides 

judicialment i, fins i tot, empresonades per la seva activitat política, i en reclama el 
seu alliberament.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions 
pertinents davant del govern espanyol per fer prevaldre els mecanismes de diàleg i 
acord per sobre dels instruments judicials.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions 
pertinents davant del Govern espanyol perquè aquest emplaci al nou/a Fiscal Ge-
neral de l’Estat a retirar les acusacions penals contra els diputats i exdiputats/des 
d’aquesta cambra i el president d’Òmnium Cultural.

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern espanyol 
que faci complir la normativa penitenciària, assegurant que tots els presos i preses 
compleixen el seu empresonament en centres penitenciaris el més a prop de les se-
ves famílies i amistats.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat,   

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 14971 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 14971)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern espanyol 
que faci complir la normativa penitenciària, assegurant que tots els presos i preses 
compleixen el seu empresonament en centres penitenciaris el més a prop de les se-
ves famílies i amistats.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista de 
Montserrat
250-00292/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 9349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per la retirada d’un monument franquista a Montserrat, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat va ser format a Navarra 

per catalans, en la seva majoria carlins, tot i que amb presència d’altres ideologies 
reaccionàries, però tots ells recolzant activament la rebel·lió militar de signe feixista 
contra el Govern de la Segona República Espanyola. Va combatre en diversos fronts: 
Aragó, Extremadura i, destacadament, al de l’Ebre.

Durant el franquisme, l’any 1958, es va erigir una cripta funerària on reposen les 
restes de 319 combatents d’aquesta unitat militar franquista, juntament amb la ban-
dera de la unitat. En l’exterior del mausoleu es poden llegir cites bíbliques emprades 
per commemorar els combatents carlins i exaltar-ne la seva participació a la Guerra 
Civil, mentre a l’interior s’hi troben altres inscripcions d’exaltació, així com imatges 
i parafernàlia relacionades amb el carlisme i el franquisme durant la Guerra Civil.

En el mateix espai hi ha una escultura de bronze sobre un petit túmul de pe-
dra, d’uns 200x250 cm, representant un requetè malferit amb la mirada adreçada 
al monestir de Montserrat, al peu de la qual hi havia una placa amb la inscripció 
«Recorda el seu exemple i sacrifici. Terç de Requetès Mare de Déu de Montserrat. 
1936-1939».

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article 15.1 que «Les Administracions 
públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes 
per la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemora-
tives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de 
la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà incloure la retirada 
de subvenciones o ajudes públiques».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos des de la 

publicació d’aquesta resolució, el monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare 
de Déu de Montserrat, ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Mont-
serrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat.

2. Fer les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos des de 
la publicació d’aquesta resolució, per l’adequació de la cripta dedicada als comba-
tents del Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicada a la Plaça dels 



CJ 4
18 d’octubre de 2018

11 Dossier

Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de 
Montserrat, a la legislació en matèria de memòria històrica.

3. Conservar i museïtzar tant el monument com altres elements que poguessin re-
sultar retirats de l’entorn esmentat per l’adequació d’aquest a la legislació en matèria 
de memòria històrica, si els informes tècnics corresponents avalen l’interès històric 
o artístic d’ambdós elements.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16716 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 21.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16716)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Fer les gestions necessàries per actualitzar el cens de simbologia franquista de 
Catalunya elaborat pel Memorial Democràtic per tal de incloure-hi el monument al 
Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat ubicat a la Plaça dels Apòstols, 
prop del Monestir de Montserrat, al terme municipal de Monistrol de Montserrat i 
incloure el monument a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Impulsar l’aprovació d’una llei integral de memòria democràtica de Catalu-
nya, que permeti superar les limitacions de la Llei estatal 13/2007 de 26 de desem-
bre, per tal que el Govern de la Generalitat pugui retirar o adaptar el monument al 
Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat ubicat a la Plaça dels Apòstols, 
prop del Monestir de Montserrat, al terme municipal de Monistrol de Montserrat, 
així com la resta de la simbologia franquista que encara perdura a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició 

3. Conservar i museïtzar tant el monument com altres elements que poguessin re-
sultar retirats de l’entorn esmentat per l’adequació d’aquest a la futura llei de memò-
ria democràtica de Catalunya legislació en matèria de memòria històrica, si els in-
formes tècnics corresponents avalen l’interès històric o artístic d’ambdós elements.



CJ 4
18 d’octubre de 2018

Dossier 12

Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de im-
pulso de la renovación del sistema de refrigeración de los Juzgados de Sabadell, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El buen funcionamiento de la Justicia es una exigencia como garantía del derec-

ho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición 
indispensable para la adecuada marcha de la economía. El partido judicial de Saba-
dell está integrado por 21 juzgados, comprende 9 términos municipales y tiene com-
petencia para resolver los conflictos de una población total de 316.600 habitantes, la 
cual va incrementándose progresivamente.

Uno de los problemas que afectan a estos juzgados como a la gran mayoría de 
órganos judiciales en Cataluña es la sobrecarga de trabajo que sufren en primer tér-
mino los servidores públicos de la Justicia y en última instancia los ciudadanos. Sin 
embargo, a este grave problema cabe añadir las múltiples carencias y necesidades 
de recursos materiales, inmateriales y humanos de la Administración de Justicia, 
materia en la que la Generalitat de Cataluña tiene plena competencia.

Así, el edificio judicial en el que se ubican los juzgados de Sabadell dificulta el 
día a día de la actividad.

El edificio judicial, está constituido por dos torres de distinta altura; una de ellas 
de nueve plantas comprende el grueso de los juzgados y dependencias oficiales.

El edificio carece de un sistema idóneo de ventilación y regeneración interior del 
aire, a lo que se une la imposibilidad de abrir ninguna ventana, siendo todo él acris-
talado y recibiendo durante todo el día los rayos de sol, lo que provoca la elevación 
de temperatura. El sistema de refrigeración y calentamiento del edificio consta de 
seis compresores. De estos seis compresores, dos de ellos se encuentran estropeados 
y obsoletos desde hace años, y en consecuencia no funcionan. El pasado año, en el 
mes de junio, y en plena ola de calor se estropearon dos máquinas más, por lo que 
el edificio únicamente disponía de dos compresores para refrigerarlo todo, por lo 
que dio lugar a que se recogieran temperaturas de hasta 36 grados en el interior de 
distintos despachos y ubicaciones. En estas circunstancias la Inspección de trabajo 
decidió cerrar las nueve plantas de edificio, instando al Departamento de Justicia a 
arreglar la refrigeración antes de permitir nuevamente la apertura del mismo.

Dos de los compresores rotos fueron reparados. No obstante, ante la grave situa-
ción generada, el Departamento de Justicia aparentemente se comprometió a desti-
nar 600.000€ a la renovación del sistema de refrigeración y calentamiento del edi-
ficio en el año 2018.

A fecha de hoy, de nuevo en plena ola de calor, no se ha materializado ninguna 
acción en ejecución de dicha partida presupuestaria, volviéndose a alcanzar situa-
ciones de subidas de temperaturas y colocación necesaria de ventiladores que com-
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plementen la refrigeración para intentar conseguir las mínimas condiciones de sa-
lubridad y seguridad laboral.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Llevar a cabo, antes de la finalización el año 2018, las actuaciones previstas 

por el Departamento de Justicia para paliar la grave situación en que se encuentra 
el sistema de refrigeración y calentamiento del edificio en el que se ubican los Juz-
gados de Sabadell.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17867)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació 

1. Dur a terme les actuacions previstes pel Departament de Justícia para renovar 
el sistema de refrigeració i escalfament de l’edifici en el qual s’ubiquen els Jutjats 
de Sabadell.
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