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Sessió 7, dijous 28 de març de 2019

Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el fiscal superior de Catalunya 
per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2017. Tram. 359-00012/12. 
Fiscalia Superior de Catalunya. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre els atacs i assetjaments als jutjats. Tram. 354-00087/12. Lorena Rol-
dán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller d’In-
terior sobre els atacs i assetjaments als jutjats. Tram. 354-00088/12. Lorena Roldán 
Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Mateo Botella, gerent territorial de 
Barcelona Comarques del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació de les instal·lacions dels jutjats de Martorell (Baix 
Llobregat). Tram. 356-00327/12. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Irídia - Centre per a la Defensa 
dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les morts que 
es produeixen en règim d’aïllament penitenciari. Tram. 356-00345/12. Grup Parlamen-
tari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 
10 de Sabadell. Tram. 250-00373/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
166, 10; esmenes: BOPC 199, 6).

7. Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona. 
Tram. 250-00402/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
189, 25; esmenes: BOPC 223, 15).

8. Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona. Tram. 250-
00533/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un 
altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
223, 33; esmenes: BOPC 263, 41).
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament 
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 17306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

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 entrada en funcionamiento de los Juzgados número 9 y 10 de Sabadell, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Sabadell es ciudad cabeza de partido judicial. Dicho partido judicial está inte-

grado por 21 juzgados con competencia para resolver los conflictos de 9 poblacio-
nes diferentes. Además, el aumento de la población en esta zona está implicando un 
progresivo aumento de la litigiosidad.

Esto conlleva que la sobrecarga de trabajo que existe ya de ordinario debido al 
volumen de asuntos que se tramitan se haya incrementado de tal forma que llega 
a ser insostenible para todos los jueces, magistrados y demás funcionarios que los 
integran. A todo ello hay que añadir que cuando en los juzgados se producen bajas 
por enfermedad se acumula, aún más, el trabajo de los titulares. Esta sobrecarga ex-
cesiva de trabajo la sufren en primer término los servidores públicos de la Justicia y 
en última instancia los ciudadanos a los que sirven.

Actualmente la implantación efectiva de los Juzgados número 9 y 10 de Sabadell 
solamente está pendiente de la dotación de los necesarios medios materiales cuya 
competencia corresponde a la Generalitat de Cataluña. No obstante, los responsa-
bles políticos del Departamento de Justicia no han venido dando prioridad a dicha 
dotación recursos, la cual contrata con algunas de las preferencias presupuestarias 
de la Administración de la Generalitat en materia de Justicia, como ha sido la ilegal 
contratación, por más de 88.000 euros anuales de inspectores que ponían en riesgo 
la independencia del Poder Judicial.

De hecho, según han comunicado los responsables políticos del Departamento 
de Justicia al propio Ministerio de Justicia la entrada en funcionamiento de dichos 
juzgados ha sido aplazada sine die, ocasionando con ello la agravación de los pro-
blemas existentes y el incremento de retrasos de las tramitaciones de los expedien-
tes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben acudir a solicitar la 
ayuda judicial para solucionar sus conflictos.

No debemos olvidar que el buen funcionamiento de la administración de Justi-
cia, competencia de la Generalitat de Cataluña, es una exigencia como garantía del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una con-
dición indispensable para la adecuada marcha de la economía.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. Cumplir con lo dispuesto en la Orden JUS/1277/2017 de 22 de diciembre, 

adoptando las medidas necesarias antes de la finalización del año 2018 para la efec-
tiva implantación y la entrada en funcionamiento de los juzgados 9 y 10 de Sabadell 
en la fecha prevista en dicha Orden, como forma de paliar la grave situación de so-
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brecarga de trabajo en que se encuentran el resto de juzgados de dicha población y a 
su vez disminuir los retrasos de los asuntos judiciales que se tramitan con el objetivo 
de dar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitan acudir a estos juzgados para 
solucionar sus conflictos.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 21206)

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

1. Seguir complint i adoptando las medidas necesarias para la efectiva implanta-
ción y la entrada en funcionamiento de los juzgados 9 y 10 de Sabadell, d’acord amb 
l’Ordre JUS/790/2018, que modifica l’Ordre JUS/1277/2017, como forma de paliar 
la grave situación de sobrecarga de trabajo en que se encuentran el resto de juzgados 
de dicha población y a su vez disminuir los retrasos de los asuntos judiciales que 
se tramitan con el objetivo de dar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitan 
acudir a estos juzgados para solucionar sus conflictos
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

Reg. 21506

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, 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 sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El conseller Gordó va presentar el Pla director d’equipaments penitenciaris 2013-

2020 en el què va explicitar que el Fòrum Judicial de Tarragona era una prioritat i 
seria una realitat l’any 2018. L’abril del 2016, el nou Govern, a través del conseller 
Mundó va anunciar que no hi havia el pressupost suficient per fer front a la inversió 
del Fòrum Judicial de Tarragona i que, per tant, no es podria portar a terme de ma-
nera immediata les obres d’aquest equipament judicial. En les informacions sobre 
aquest equipament es concretava que la inversió era aproximadament de 60 M€. Es 
va anunciar, aleshores, la creació d’una comissió per estudiar diferents alternatives 
de finançament.

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 realitzar un infor-

me econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, 
amb diferents vies de finançament que permetin que properament pugui iniciar-se 
el projecte del mateix.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23897 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23897)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar un infor-
me econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, 
amb diferents vies de finançament que permetin que properament pugui iniciar-se 
el projecte del mateix.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 23433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la ciutat de la justícia de Tarragona (Tarragonès), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2006, recollint la demanda social i dels professionals de l’àmbit de la jus-

tícia, el Partit Popular de Catalunya va presentar en aquesta Cambra una proposta 
de resolució instant a la construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarra-
gonès). Des de llavors, els diversos consellers titulars del Departament de Justícia, 
Josep Maria Vallès, Montserrat Tura, Pilar Fernández Bozal, Gemà Gordó i Carles 
Mundó, han promès, legislatura rere legislatura, que la Ciutat de la Justícia de Tar-
ragona es convertiria en una realitat.

Recentment hem sabut que la idea del Departament de Justícia i de la seva actual 
titular és que almenys fins que no passin quatre anys, que és la previsió en que el 
nou centre penitenciari obert pugui començar a funcionar, no es podran obtenir els 
recursos econòmics suficients, derivats de l’alliberament dels terrenys de la presó de 
Tarragona, per tal de tornar a engegar el projecte d’una Ciutat Judicial a Tarragona.

A aquest temps d’espera s’haurà de sumar el que es trigui en una nova licitació 
i posterior construcció, per la qual cosa, passaran com a mínim 7 o 8 anys perquè 
aquesta iniciativa sigui una realitat. Mentrestant, altres equipaments judicials com 
la nova Audiència Provincial de Barcelona va prenent forma amb un cost inicial de 
50 milions d’euros que pot encarir-se fruit de les darreres troballes arqueològiques.

Són molts anys d’espera darrera la nova ciutat de la justícia a la demarcació de 
Tarragona, on actualment els professionals han d’assistir a 8 seus judicials per tal de 
fer el seu treball, i on manca espai per tal de donar als usuaris de l’administració de 
justícia un servei i una atenció de qualitat pròpia a la funció que desenvolupa.

Fins que no arribi el dia d’aquesta nova infraestructura, any rere any la Gene-
ralitat ha de pagar més d’1,1 milions d’euros en concepte de lloguer dels locals que 
acullen els jutjats i oficines judicials de la ciutat de Tarragona.

Per tal de donar aquesta qualitat que la ciutadania demana i per tal d’invertir en 
una solució de futur per a molts professionals, es fa necessari un compromís ferm i 
definitiu per part del Govern de la Generalitat.

Aquest compromís passa, d’una banda per preveure la partida pressupostària 
corresponent als propers pressupostos de la Generalitat, i d’una altra per replante-
jar el projecte constructiu de la Ciutat de la Justícia, en el sentit de buscar fórmules 
pressupostàries que permetin no haver d’esperar a l’alliberament del solar de la pre-
só encara en funcionament al centre de la ciutat. És a dir, que faci acte de disposició 
jurídica de tots aquells emplaçaments o edificis estancats i/o abandonats titularitat 
de la Generalitat, dels que poc interès ha demostrat en els darrers anys, com ara 
l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona o l’Edifici Casablanca; en definitiva, una 
solució final per aquesta idea que encara continua sent un problema per la ciutat.
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Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 la do-

tació pressupostària necessària i adient per fer front a la licitació del projecte cons-
tructiu de la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarragonès).

2. Disposar jurídicament dels emplaçaments titularitat de la Generalitat que no 
són utilitzats i no tenen vistes de futur, per tal d’aconseguir el fons pressupostari 
adequat que permeti que la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarragonès) sigui una 
realitat.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28916 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28916)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

1. Continuar la feina entre el Departament de Justícia i el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda –i en particular, amb la Direcció General 
del Patrimoni de la Generalitat–, i continuar impulsant i compartint plantejaments 
i alternatives de solució urbanística amb l’Ajuntament de Tarragona que permetin 
confluir l’interès de ciutat i l’interès de l’administració de justícia amb la finalitat 
d’aconseguir el fons pressupostari adequat que permeti que el Fòrum de la Justícia 
de Tarragona sigui una realitat.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició d’un nou punt

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar un 
informe econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarra-
gona, amb diferents vies de finançament que permetin que pugui iniciar-se el pro-
jecte del mateix.
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