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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39769 i 40375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes 
informàtics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Vivim en un món cada cop més informatitzat. Un món on les persones bolquen 

cada cop més, part de les seves vides i pertinences a la xarxa o les connecten a 
aquestes. La feina, les relacions socials i les intimés es fan cada cop més a través de 
les xarxes. Això significa a l’hora un punt de vulnerabilitat en la vida de les perso-
nes, fet que queda demostrat amb l’augment de delictes relacionats amb la ciberse-
guretat i la informàtica dels últims anys.

Per altra banda, el comerç està canviant. Els nous mercats s’obren a través de pla-
taformes de pagament online, on la quantitat de capital que es mou per les xarxes 
ordinàries d’internet és cada cop més alt. Un altre punt dèbil on els delictes contra 
el Patrimoni estan augmentat cada cop més.

Actualment ens trobem en tràmit de creació de l’Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya en resposta a una necessitat imperant en un món on la xarxa cada cop te 
més pes. Les associacions de pèrits informàtics que treballen dia a dia amb delictes 
informàtics denuncien la falta de coneixement dels jutges, jutgesses i del funciona-
riat de l’administració de justícia sobre aquests afers.

Per tal de garantir la màxima qualitat en el serveis de Justícia de Catalunya cal 
un pla de formació especifica, al conjunt o a una àrea especialitzada d’aquests sobre 
delictes informàtics.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Elaborar plans de formació específics als funcionaris de l’administració de 

justícia per tal de garantir els coneixements necessaris per afrontar casos de ciber-
seguretat i delictes informàtics.

2. La elaboració d’unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 42721 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 42721)

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

1. Continuar elaborant plans de formació específics per als funcionaris de l’Ad-
ministració de Justícia per tal de garantir els coneixements necessaris per afrontar 
casos de ciberseguretat i delictes informàtics.

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

2. Proposar a les institucions competents de l’Estat l’anàlisi de la necessitat de 
creació d’unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a l’hepatitis C a les 
presons catalanes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Els centres penitenciaris de Catalunya han evolucionat positivament en els últims 

anys. La sobre-població a centres, com passava a la Model no fa tants anys, es cosa 
del passat, i permet que aquests puguin començar a jugar un paper real de reinser-
ció que fins ara difícilment podien jugar. És en aquesta idea on a Catalunya hem 
de començar a treballar. Millorar les condicions de vida de les persones recluses i 
oferir eines per l’apoderament són elements clau a l’hora d’evitar circuits cíclics de 
reentrada al centres penitenciaris.

Evitar l’exclusió social ha de ser un del puntals en els valors dels centres peni-
tenciaris, doncs en gran part, l’existència d’aquesta exclusió social és la que provoca 
que aquests hagin d’existir. Per això, treballar aspectes fonamentals de les persones 
que estan privades de llibertat és una necessitat. La socialització i la salut son dos 
elements bàsics que qualsevol persona necessita per poder compartir i créixer en un 
entorn comunitari. I és aquí on hem de ser especialment curosos. A Catalunya, se-
gons les dades del departament de Justícia, tenim al voltant del 12% de interns amb 
prevalença d’hepatitis C, una malaltia que gràcies als nous tractaments es pot trac-
tar de manera fàcil i poc agressiva. La pròpia rutina dels centres permet que aquests 
tractaments concloguin amb èxit entre els interns, millorant les seves perspectives 
de vida.

Essent conscients de que aquests tractaments s’estan donant, rebem denúncies 
per part de les entitats que treballen en aquest afer de la poca transparència en les 
dades del departament. Per contra, rebem dades específiques sobre els tractaments 
del Govern Valencià als centres penitenciaris de València. Es per això que es fa ne-
cessari obrir un canal d’informació amb les entitats i la societat, publicant l’evolució 
d’aquest tractament, les dades de malats detectats desglossades per fases i centres, 
així com les mateixes dades desglossades per als interns tractats per tal de fiscalit-
zar l’evolució d’aquesta problemàtica als centres penitenciaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
La publicació anual d’informes antivirals per a l’hepatitis C a Catalunya, amb 

dades desglossades per centres i fases de la malaltia de persones internes analitza-
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des i diagnosticades, així com l’evolució per centres i fases de la malaltia de perso-
nes internes tractades o en tractament.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42720 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 42720)

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

Continuar impulsant la publicació anual d’informes antivirals per a l’hepatitis C 
a Catalunya, que inclogui dades dels centres i fases de la malaltia de persones in-
ternes analitzades i diagnosticades, així com l’evolució i fases de la malaltia de per-
sones internes tractades o en tractament, i nombre de pacients pendents de rebre 
tractament.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el millorament de l’accessibilitat al Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En diverses ocasions el Síndic de Greuges i el Mecanisme per la Prevenció de 

la Tortura han fet palès una necessitat de més transparència i accés a la informació 
dels centres penitenciaris de Catalunya. La demanda concreta és la capacitat de po-
der accedir, amb totes les garanties, al Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya 
(SIPC) de forma online i immediata.

Aquesta demanda ve motivada per l’agilització de la fiscalització de l’activitat a 
presons. Ara per ara, la informació sobre els expedients i l’estat de les persones in-
ternes és feixuga d’aconseguir, i no permet fer un seguiment actualitzat de la situació 
dels interns a Catalunya. A l’hora, la capacitat de fer seguiment de les demandes que 
rep el Síndic son reduïdes, per tant un accés online i immediat a aquestes dades pro-
vocaria un augment d’aquesta capacitat, i una facilitació de la feina del propi Síndic.

Els centres penitenciaris de Catalunya disten molt en matèria de transparència. 
Son espais on és fàcil la vulneració dels drets humans i on cal, com a societat, posar 
el focus per tal de garantir que el nostre sistema penitenciari sigui realment una eina 
de reinserció i d’absolut respecte als drets humans.

Per tant, facilitar la tasca de les entitats que vetllen per aquesta feina, és una pro-
va més que dota de confiabilitat al nostre sistema penitenciari i a la gestió d’aquets. 
Treballar en la línia de generar propostes de millora en vers aquest i col·laborar en 
evitar qualsevol mala praxis que es pugui donar a terme dintre dels centres.

L’Autoritat de Protecció de dades va realitzar un dictamen on exposa que el 
Síndic te l’habilitació per demanar aquestes dades. I on exposa la necessitat que el 
peticionari hagi d’emetre una sol·licitud al responsable de les dades per accedir-hi.

Cal llavors, garantir que no es produeixen traves a l’accés del SIPC, amb un sis-
tema àgil de comunicació i d’accés a les dades per part del Síndic al responsable 
d’aquestes, garantint que l’accés es pugui realitzar de forma immediata, i en un punt 
d’accés al SIPC habilitat als espais adequats per realitzar la tasca de fiscalització.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir l’accés al SIPC al Síndic 

de Greuges de Catalunya, garantint l’accés a les dades de forma immediata en cas de 
necessitat a través de punts d’accés al SIPC habilitats als entorns de treball d’aquestes.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar un informe públic sobre 
les dades, i la tipologia d’aquestes, que generen els centres penitenciaris.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00845/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels cen-
tres penitenciaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Existeix la necessitat d’un replantejament de les zones d’aïllament dels centres 

penitenciaris així com dels Departaments Especials de Règim Tancats. En el seu 
moment, la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura formada per desenes d’enti-
tats que defensen els drets humans dintre i fora dels centres penitenciaris ja advertia 
d’indicis de males praxis i d’incompliment dels drets humans en els règims d’aïlla-
ment i primer grau als centres penitenciaris catalans.

El Mecanisme Català contra la Tortura ha publicat el seu informe anual de 2018, 
on es mostren certes mancances pel que fa als elements garantistes de vigilància.

L’aplicació del Protocol d’Istanbul al centres penitenciaris ha obert una via per 
tal de garantir els drets humans i a l’hora justificar d’una forma fidedigna la feina 
que els treballadors dels centres penitenciaris realitzen als centres. Es llavors, una 
obligació del Govern de Catalunya dotar d’eines tan als interns com als funciona-
ris per tal de garantir i demostrar les bones praxis, la qualitat i el respecte al drets 
humans, de la feina realitzada dintre dels espais d’aïllament i de primer grau a les 
presons catalanes.

En aquesta línia, seguint amb la política de dotar d’eines a la comunitat peni-
tenciaria, es fa necessari donar resposta a les demandes tant de les entitats de drets 
humans com al mecanisme per a la prevenció de la tortura. Els experts han advertit 
de la manca de sistemes de videovigilància a totes les zones d’aïllament i de primer 
grau, així com als accessos d’aquests.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar i publicar un pla d’instal·lació de sistemes de videovigilància a totes 

les zones d’aïllament i de règim tancant, a les zones d’aïllament temporal i a les zo-
nes d’accés i properes a aquestes durant el 2019.

2. Garantir la instal·lació d’aquests sistemes en el termini d’un any després de 
l’aprovació d’aquesta proposta.

3. Revisar aquelles instal·lacions que disposin de càmera de videovigilància per 
comprovar si existeix la necessitat de fer una ampliació de la zona.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

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

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 42557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la publicació en el DOGC d’ofertes públiques del personal al servei de 
l’Administració de Justícia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 8 d’abril de 2019, es va publicar en el BOE la convocatòria d’oposicions 

pel torn de promoció interna dels cossos de Gestió i Tramitació Processal i Admi-
nistrativa en les que s’incloïa un gran numero de places per a Catalunya. En aquesta 
convocatòria s’establia un termini de 20 dies hàbils per a la presentació d’instàncies, 
acabant el termini el dia 9 de maig de 2019. El passat 24 d’abril de 2019 es va publi-
car una referencia a aquesta convocatòria en el DOGC, de manera que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya que consulten aquest diari oficial de forma habitual, varen 
ser informats a temps, encara que amb més de dues setmanes de retard.

El dia 10 de juny de 2019, el BOE publicava un procés selectiu per el Cos Nacio-
nal de Metges Forenses a Catalunya, en el qual s’establien 20 dies hàbils per a pre-
sentar sol·licituds. Aquesta convocatòria es va publicar en el DOGC el dia 5 de juliol 
de 2019, 18 dies hàbils després, deixant així només 2 dies hàbils per a presentar-se 
a aquesta oferta de treball a Catalunya, a aquelles persones que accedeixen a les 
publicacions oficials catalanes per a informar-se d’ofertes d’oposicions a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Publicar de forma simultània al DOGC, les proves selectives publicades al 

Butlletí Oficial de l’Estat tal i com estableix l’article 483 de la LOPJ, per tal que els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya disposin del temps suficient per a presentar-se 
a ofertes públiques de treball a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada 

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 47925 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 24.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47925)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir al màxim el temps entre la 
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i la publicació al DOGC de les proves selec-
tives publicades al Butlletí Oficial de l’Estat tal i com estableix l’article 483 de la 
LOPJ, per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya disposin del temps sufi-
cient per a presentar-se a ofertes públiques de treball a Catalunya.
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 43973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de 
petició de convocatòria de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En data 4 d’octubre de 2018 la Consellera de Justícia va dirigir una carta al nos-

tre Grup Parlamentari perquè designés a un vocal per l’Observatori de Dret Privat 
de Catalunya, segons allò establert a l’article 17, apartat d) del Decret 395/2011, de 
27 de setembre, de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya.

En resposta a aquesta petició, el President del nostre Grup Parlamentari va co-
municar, en data 8 de novembre de 2018, la nostra proposta de vocal per formar part 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.

En data 21 de març 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució JUS/663/2019, de 18 de març, de nomenament dels vocals 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Ca-
talunya.

No obstant, i malgrat la carta de petició de la Consellera de Justícia sol·licitava 
que aquest nomenament per part del nostre Grup Parlamentari es realitzés al més 
aviat possible per tal que l’Observatori pogués reprendre les seves activitats, fins ara 
encara no s’ha convocat als seus membres a una primera reunió segons els termes 
establerts a l’article 19.1 del Decret 395/2011.

La pròpia naturalesa d’aquest òrgan, com a òrgan d’assessorament i seguiment de 
les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya així com de participació i 
de relació amb la Generalitat de les institucions vinculades al dret privat de Catalu-
nya, fan palès i evidencien la urgent necessitat de que l’Observatori pugui reunir-se 
al més aviat possible perquè, tal i com la Consellera recordava a la seva carta, pu-
gui reprendre les seves activitats davant dels reptes que actualment existeixen en 
aquesta matèria i serveixi per fomentar i impulsar les funcions que l’Observatori té 
encomanades.

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 de Catalunya a con-

vocar l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, en un termini màxim de 3 mesos, 
per tal que mantingui la seva primera reunió als efectes d’iniciar les seves funcions 
segons allò establert a l’article 16 del Decret 395/2011, de 27 de setembre, de la Co-
missió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de Dret Privat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a 
Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 44287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Cas-

tillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el projecte del Centre Penitenciari Obert de Tar-
ragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Departament de Justícia de la Generalitat està duent a terme la tramitació del 

nou centre obert penitenciari a la ciutat de Tarragona. L’equipament estarà ubicat 
al carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc Francolí. L’edifici serà l’únic 
d’aquestes característiques de tota la demarcació i tindrà capacitat per 150 interns.

Des de l’inici, el projecte ha sigut polèmic, generant la preocupació dels veïns i 
veïnes de la zona. És per aquest motiu que l’anterior Govern Municipal va demanar 
transparència en el projecte abans de prendre una decisió definitiva. Els tràmits han 
anat avançant sense el necessari consens social i sense tenir en compte l’opinió dels 
estaments judicials de Tarragona, que veuen incompatible la convivència del Centre 
Penitenciari Obert amb el futur Fòrum de Justícia.

Cal recordar que en aquesta zona, on s’hi ubiquen les dependències de la Guàr-
dia Urbana i de la Guàrdia Civil, també està previst que s’aculli el nou Fòrum Judi-
cial, una instal·lació que sempre ha estat prioritària per l’Ajuntament de Tarragona i 
que continua sense finançament consignat.

La mateixa Consellera de Justícia ha manifestat públicament que «Tarragona ha 
de tenir un gran edifici judicial en el qual hi hagin tots els jutjats i l’Audiència. És 
obligat perquè totes les grans demarcacions, les capitals del país, tenen el seu Palau 
de Justícia».

A més, el president de l’Audiència de Tarragona va manifestar públicament fa 
poques setmanes que la no realització del Fòrum de la Justícia obstaculitza la millo-
ra de la gestió i dels serveis que presta l’administració de justícia a Tarragona, i que 
és discriminatori respecte a altres demarcacions.

Cal tenir en compte que el Govern de la Generalitat paga més de 1 milió d’euros 
a l’any en concepte de lloguers de les diferents seus judicials, que estan repartides 
per la ciutat de Tarragona. Aquesta dispersió porta greus problemes als operadors 
jurídics que els utilitzen i també als justiciables.

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 a: 
1. Replantejar amb caràcter immediat el projecte del Centre Penitenciari Obert, 

deslligant-lo del Fòrum de la Justícia i buscant una ubicació alternativa.
2. Prioritzar la construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona, per situar la 

ciutat al mateix nivell que la resta de capitals catalanes.
3. Informar a l’Ajuntament de Tarragona sobre els estudis econòmics que, segons 

declaracions públiques, justifiquen que el Fòrum de la Justícia no pugui ser una prio-
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ritat i el llistat d’inversions en equipaments judicials a les demarcacions judicials 
provincials de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona en els darrers vuit anys.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosi-

que, diputats, GP PSC-Units
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les 
institucions de la Generalitat
250-00962/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 45792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 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 el caràcter aconfessional de les institucions 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
S’ha fet públic en diversos mitjans de comunicació que el President de la Genera-

litat va nomenar el passat 2 d’agost de 2019 un nou prior de la capella de Sant Jordi, 
situada dins el Palau de la Generalitat. Segons les mateixes informacions, el relleu 
es va produir en el transcurs d’una audiència del President amb l’antic i el nou  prior, 
i en presència de la Consellera de Presidència, en finir la qual es va celebrar una eu-
caristia a la capella de Sant Jordi amb presència de totes les persones esmentades,  i 
familiars dels dos religiosos.

L’article 16.3 de la Constitució estableix que cap confessió tindrà caràcter  estatal. 
L’article 161.2 de l’Estatut d’Autonomia estableix, al seu torn, que correspon a la Ge-
neralitat la competència executiva en matèria relativa a la llibertat religiosa.

Els canvis socials i demogràfics a Catalunya han estat molts en les dècades que 
van des del restabliment de les institucions de la Generalitat de Catalunya fins l’ac-
tualitat. No només s’ha produït un increment de la pluralitat de confessions i esglé-
sies amb presència a Catalunya, sinó també una creixent secularització de la societat 
catalana. De conformitat amb les dades que ofereix l’informe de 2018 de la Funda-
ció Ferrer i Guàrdia, que analitza dades del Centre d’Investigacions Sociològiques, 
Catalunya és una de les societats més secularitzades del conjunt del país. Així, un 
39% de la ciutadania catalana s’adscriu a opcions de consciència no religioses, men-
tre que un 58% sí que s’adscriu a opcions de consciència religioses. El 90,9% dels 
matrimonis celebrats a Catalunya l’any 2018 van celebrar-se pel civil.

El nomenament de priors per part del President de la Generalitat de Catalunya 
casa molt malament amb el caràcter aconfessional de l’Estat, i tampoc no resulta 
congruent, des d’aquest punt de vista, el manteniment d’un espai de culte dins de 
l’edifici més representatiu de les institucions de la Generalitat de Catalunya. El con-
junt de la ciutadania, incloent-hi els creients catòlics, però també i especialment la 
ciutadania amb altres opcions confessionals diferents de la catòlica, així com la que 
s’adscriu a opcions de consciència no religioses, té dret a que la previsió del caràcter 
aconfessional de l’Estat es vegi reflectit en la pertinent separació entre l’Església  i 
l’Estat.

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. Remetre un informe al Parlament de Catalunya sobre el marc legal dins del 

qual s’ha produït un nomenament d’un càrrec propi d’una confessió religiosa per 
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part d’una autoritat civil, tal com el d’un prior d’una capella per part del President 
de la Generalitat de Catalunya, en un termini de quinze dies d’ençà de l’aprovació 
d’aquesta resolució.

2. Dedicar l’actual capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya 
a un nou ús, consistent en preservar la memòria històrica de l’edifici del Palau de la 
Generalitat de Catalunya i de la pròpia capella, a partir del moment en què s’acom-
pleixi un mes de l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49804)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Continuar preservant l’essència de la capella de Sant Jordi i la resta de les 
dependències del Palau de la Generalitat, amb fidelitat al principi de la memòria 
històrica i el ple respecte a la regulació de les relacions amb les entitats religioses.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
250-00880/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, 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 para me-
jorar las condiciones de trabajo en los juzgados de guardia de Barcelona, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según las estadísticas que el Departamento de Interior hizo públicas el pasado 

año, casi todas las modalidades delictivas subieron en el año 2017. La delincuencia 
se disparó en el centro histórico de Barcelona, registrando una tendencia al alza y 
agravándose más aun durante el verano.

Los hurtos suponen el 60% de los hechos delictivos conocidos en la ciudad y se 
han incrementado en un 19%.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advirtió a finales de 2018 que de-
bido al colapso judicial existente en Barcelona, los primeros casos denunciados por 
delitos leves podían prescribir durante el primer trimestre de 2019, por lo que era 
necesario crear un nuevo juzgado de guardia para los hurtos inmediatos y evitar la 
impunidad de dichos delitos.

Es por ello, que desde el mes de febrero de 2019 los juzgados que celebran juici-
os inmediatos de delitos leves son dos, lo que permite acortar el tiempo de respuesta 
a dichos delitos.

Sin embargo, se han recortado los funcionarios que prestan el servicio de guar-
dia en dichos juzgados, ya que la plantilla era, hasta entonces, de 6 funcionarios y 
ha pasado a ser de 4 funcionarios en cada juzgado. Es evidente que 4 funcionarios 
no pueden realizar el trabajo que realizaban 6, y más teniendo en cuenta que se ha 
generado un incremento de tareas en dichos juzgados al tener que realizar las tareas 
de registro de los asuntos, trabajo que con anterioridad lo llevaba a cabo el Servicio 
de informática.

Está claro que este recorte en el número de funcionarios que forman parte de 
los juzgados de guardia afecta a la tramitación de los procedimientos y perjudica al 
servicio en la guardia.

Por este motivo el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que se adopten las 

medidas necesarias para incrementar los recursos de los juzgados de guardia de de-
litos inmediatos, proveyendo a dichos juzgados en el plazo de un mes desde la apro-
bación de la presente propuesta de resolución del personal funcionario necesario 
para llevar a cabo todas las tareas, consistente en 6 funcionarios por cada juzgado y 
garantizando unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas a todos los trabajado-
res que allí trabajan y ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45319 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45319)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar si la po-
sada en funcionament del segon jutjat de guàrdia a Barcelona el febrer del 2019 per 
a l’enjudiciament ràpid i immediat de delictes lleus, dotat amb quatre funcionaris, 
dona resposta adequada a les necessitats del servei, adoptant si és el cas, les mesu-
res necessàries per a que així sigui.
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