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Sessió 8, dijous 2 de maig de 2019

Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. Composició de la Comissió de Justícia. Tram. 410-00011/12. Ratificació de la presi-
denta proposada per a la Comissió.

2. Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 202-00025/12. 
Acord de la comissió sobre les compareixences (text presentat: BOPC 118, 37).

2.1 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Font Cardona, membre de la Junta de 
Govern del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya. Tram. 352-00420/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.2 Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, president del Consell de Partici-
pació del Memorial Democràtic i membre del Memorial Democràtic dels Treballadors 
de Seat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00425/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la proposta.

2.3 Proposta d’audiència en ponència de Carles Vallejo, president del Consell de Par-
ticipació del Memorial Democràtic, de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme i del Memorial Democràtic dels Treballadors de Seat, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00493/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.4 Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Menéndez i Pablo, mem-
bre del Consell de Participació del Memorial Democràtic i del Comitè Tècnic per a 
la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil 
i la Dictadura Franquista en representació de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00419/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

2.5 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Puigserra Santacana, membre 
del Consell de Participació del Memorial Democràtic en representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00421/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.6 Proposta d’audiència en comissió de Javier Tébar Hurtado, membre del Consell 
de Participació del Memorial Democràtic en representació de la Fundació Cipriano 
García - Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00422/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.
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2.7 Proposta d’audiència en comissió de Roger Heredia Jornet, membre del Consell 
de Participació del Memorial Democràtic en representació de «Lo Riu» Associació per 
l’Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00423/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.8 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Esteve, arqueòleg i representant de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs al Consell de Participació del Memorial Democràtic, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00489/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.9 Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics, portaveu de la Comissió de la Dignitat i membre del Con-
sell Assessor del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00424/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.10 Proposta d’audiència en ponència de Josep Cruanyes, advocat, historiador  
i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00496/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.11 Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, advocat, historiador  
i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memò-
ria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00534/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.12 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran, en representació de l’Amical 
de Mauthausen, estudiosa dels camps nazis i de les víctimes de nazisme d’Espa-
nya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00426/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

2.13 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de  Mauthausen 
i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Propo-
sició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00482/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.14 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de  Mauthausen 
i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Propo-
sició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00529/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.15 Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona, membre president de l’As-
sociació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00428/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.16 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00486/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.17 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació  AltraItàlia 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00430/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
proposta.

2.18 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de 
Catalunya d’Antics Guerrillers Espanyols a França amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00431/12. Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.
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2.19 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Ravens-
brück amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00432/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

2.20 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Ravens-
brück amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00483/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.

2.21 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Ravens-
brück amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00528/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 
la proposta.

2.22 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’ExPresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00433/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.23 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00484/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.24 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Aviadors 
de la República amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Cata-
lunya. Tram. 352-00434/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la proposta.

2.25 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació  Homenatge, 
creadora del web Enrecuerdode, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya. Tram. 352-00435/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.26 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Perju-
dicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00436/12. Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.27 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Andreu 
Nin amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00437/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

2.28 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Cata-
lunya. Tram. 352-00438/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la proposta.

2.29 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Pere Ardi-
aca amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00439/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

2.30 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Memorial Democràtic 
dels Treballadors de Seat amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya. Tram. 352-00440/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

2.31 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Triangle 
Blau amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00441/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.
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2.32 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Triangle 
Blau amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00540/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta.

2.33 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci Memorial 
dels Espais de la Batalla de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya. Tram. 352-00442/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.34 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00443/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

2.35 Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny, president de l’Associació 
proMemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00444/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.36 Proposta d’audiència en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, de l’Associació 
pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00487/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.37 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pro Me-
mòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00535/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.38 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació  Manuel 
Azaña amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00468/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.39 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternati-
ves amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00469/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.40 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del 
Pino amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00470/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.41 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega 
y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de memòria demo-
cràtica de Catalunya. Tram. 352-00471/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat  
i votació de la proposta.

2.42 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centro Toledo por la 
Paz amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00472/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.43 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00473/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.44 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Revolució 
Democràtica amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalu-
nya. Tram. 352-00480/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat  
i votació de la proposta.

2.45 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació l’Alterna-
tiva amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 
352-00481/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.
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2.46 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Memò-
ria contra la Tortura amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00539/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat  
i votació de la proposta.

2.47 Proposta d’audiència en comissió de Carlos Jiménez Villarejo, exmembre del 
grup d’experts encarregats de les fosses comunes i la identificació de les víctimes en 
el sumari contra els crims del franquisme seguit a l’Audiència Nacional, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00427/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.48 Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Amouroux, representant de l’Amical 
de les Brigades Internacionals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00485/12. Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.49 Proposta d’audiència en ponència de Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, experta en 
memòria col·lectiva i identitat nacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00502/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.50 Proposta d’audiència en ponència de Marta Marín, especialista en estudis de la 
memòria de la Universitat Wilfrid Laurier, d’Ontario (Canadà), amb relació a la Propo-
sició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00509/12. Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.51 Proposta d’audiència en ponència de Martha Nubia Bello, exdirectora del Museu 
de la Memòria Històrica de Colòmbia, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00519/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.52 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Palou Loverdos, president de la Fun-
dació Carta de la Pau, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya. Tram. 352-00543/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat  
i votació de la proposta.

2.53 Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich i Solagran, advocada, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00525/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.54 Proposta d’audiència en comissió de Miquel Àngel Vallès, advocat, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00544/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.55 Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Pruñonosa, antropòloga i presi-
denta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00488/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.56 Proposta d’audiència en ponència de Francesc Abad Gómez, membre fundador 
del col·lectiu artístic Grup de Treball, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00490/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.57 Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barbi, artista multidisciplinari, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00491/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.58 Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Caralt, periodista expert en espais i 
turisme de memòria, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00522/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta.

2.59 Proposta d’audiència en ponència de Núria Carreras, presidenta d’Arxivers sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00492/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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2.60 Proposta d’audiència en comissió de Joan Boadas, arxiver de l’Ajuntament de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00546/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 
la proposta.

2.61 Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’histò-
ria moderna, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00467/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.62 Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Hernández Cardona, histo-
riador i catedràtic de didàctica de les ciències socials de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00507/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.63 Proposta d’audiència en ponència de Nicolas Marty, catedràtic d’història con-
temporània i vicerector de Qualitat de la Universitat de Perpinyà, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00510/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.64 Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Nadal, catedràtic d’història con-
temporània de la Universitat de Girona i director de l’Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00514/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta.

2.65 Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Duch Plana, catedràtica d’his-
tòria contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00538/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.66 Proposta d’audiència en comissió de Ramon Arnabat Mata, exrepresentant de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana al Consell de Participació del 
Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00429/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

2.67 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, professor d’història con-
temporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00503/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

2.68 Proposta d’audiència en ponència de Borja de Riquer, professor d’història con-
temporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00515/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.69 Proposta d’audiència en ponència de Queralt Solé, historiadora especialista en 
recuperació de fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00516/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.70 Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé i Barjau, professora d’història 
contemporània de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00530/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.71 Proposta d’audiència en ponència de Francesc Vilanova, professor d’història 
contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l’Arxiu Carles 
Pi i Sunyer i membre del Grup de Recerca sobre l’Època Franquista, amb relació a  
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00517/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.72 Proposta d’audiència en comissió de Jaume Claret i Miranda, professor d’història 
contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00532/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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2.73 Proposta d’audiència en comissió de Joan Baptista Culla, professor d’història de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00542/12. Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta.

2.74 Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00466/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.75 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, director de 
 l’European Observatory on Memories de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00446/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.76 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé i Coromines, historiador i di-
rector fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00506/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.77 Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, historiador i di-
rector fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició  
de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00537/12. Grup Parlamentari de  
Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.78 Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00478/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.79 Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00479/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.80 Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Berger, historiador expert en les 
Milícies Antifeixistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya. Tram. 352-00504/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la proposta.

2.81 Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Míguez Macho, historiador especia-
lista en violències durant el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00511/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.82 Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir, historiadora especialista en 
violència política i control social durant el franquisme, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00512/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.83 Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, historiadora experta en 
franquisme des de la perspectiva de gènere, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00513/12. Grup Parlamentari Republi-
cà. Debat i votació de la proposta.

2.84 Proposta d’audiència en ponència de Francisco Estévez Valencia, historiador i 
director executiu del Museu de la Memòria i els Drets Humans de Xile, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00518/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.85 Proposta d’audiència en comissió de Josep Calvet i Bellera, investigador del Ser-
vei d’Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00533/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.86 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, historiadora, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00545/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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2.87 Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de so-
ciologia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00474/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.88 Proposta d’audiència en ponència de Monique Eckmann, sociòloga especialit-
zada en educació contra el racisme i l’antisemitisme, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00523/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.89 Proposta d’audiència en ponència de Marta Simó, sociòloga especialitzada en 
la memòria de l’Holocaust a Espanya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00524/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

2.90 Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic 
de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00475/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la  
proposta.

2.91 Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències po-
lítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Ca-
talunya. Tram. 352-00476/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

2.92 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’École des 
 Hautes Études en Sciences Sociales, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya. Tram. 352-00477/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

2.93 Proposta d’audiència en ponència de David Bondia, professor de dret internacio-
nal públic de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. 
Tram. 352-00494/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.94 Proposta d’audiència en ponència de Margalida Capellà i Roig, advocada experta 
en dret penal internacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria democrà-
tica de Catalunya. Tram. 352-00495/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

2.95 Proposta d’audiència en comissió de Margalida Capellà i Roig, professora de dret 
internacional públic de la Universitat de les Illes Balears, amb relació a la Proposició  
de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00527/12. Grup Parlamentari de  
Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.96 Proposta d’audiència en ponència de Raúl Digón, professor de dret constitucio-
nal i ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00497/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.97 Proposta d’audiència en ponència de Rafael Escudero Alday, expert en l’evolu-
ció legislativa i judicial de l’Estat espanyol i professor de filosofia del dret de la Uni-
versidad Carlos III, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya. Tram. 352-00498/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
proposta.

2.98 Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, professor d’his-
tòria del dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00526/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.99 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Ana Alija Fernández, professora de dret 
internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00531/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la proposta.



CJ 8
2 de maig de 2019

9 Dossier

2.100 Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Mèlich, doctor en filosofia i 
lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00501/12. Grup Parlamentari Re-
publicà. Debat i votació de la proposta.

2.101 Proposta d’audiència en comissió de Xavier Antich i Valero, doctor en filosofia de 
la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya. Tram. 352-00541/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 
i votació de la proposta.

2.102 Proposta d’audiència en comissió de Núria Ricart i Ulldemolins, professora del 
Departament d’Arts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya. Tram. 352-00536/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat  
i votació de la proposta.

2.103 Proposta d’audiència en comissió de Salomó Marquès, professor de pedagogia 
de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democrà-
tica de Catalunya. Tram. 352-00547/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació de la proposta.

2.104 Proposta d’audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-
00520/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.105 Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Pro-
grames de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 352-00445/12. Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

3. Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 202-00025/12. No-
menament de la Ponència (text presentat: BOPC 118, 37).

4. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapa-
citat sensorial. Tram. 200-00001/12. · Substitució de membres en la Ponència (text 
 presentat: BOPC 118, 5).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials 
arran dels darrers atacs que han patit. Tram. 354-00092/12. Esperanza García Gon-
zález, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre la creació de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. 
Tram. 354-00093/12. Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre la concessió del tercer grau a Oriol Pujol Ferrusola. Tram. 354-00105/12. 
Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en centres peniten-
ciaris de Catalunya. Tram. 250-00419/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 189, 43).

9. Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jutjat 
de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits hipo-
tecaris. Tram. 250-00421/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 44; 
esmenes: BOPC 223, 15).
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10. Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església 
catòlica. Tram. 250-00440/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 194, 20; esmenes: BOPC 223, 16).

11. Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jut-
jat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
 crèdits hipotecaris. Tram. 250-00459/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
200, 76; esmenes: BOPC 236, 3).

12. Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
crèdits hipotecaris. Tram. 250-00460/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
200, 77; esmenes: BOPC 236, 4).

13. Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem. Tram. 250-00464/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 206, 20; esmenes: BOPC 236, 5).

14. Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors. Tram. 250-00468/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 206, 26; esmenes: BOPC 236, 6).

15. Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals, 
agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia. Tram. 250-00475/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 206, 37).

16. Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals i 
altres servidors de la justícia i agents de la policia judicial. Tram. 250-00490/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 206, 54).

17. Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors. Tram. 250-00501/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 212, 36).
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en 
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 19568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics en 
centres penitenciaris a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la sessió de la Comissió de Justícia del dia 11 de juliol passat, el Partit Popu-

lar va preguntar al Govern per via de la consellera de Justícia si els polítics a pre-
sons catalanes rebrien el mateix tracte que la resta de reclusos. La consellera no va 
respondre a la pregunta.

De la mateixa manera, el 27 de setembre, el director general de Serveis Peniten-
ciaris va negar tracte de favor als polítics interns sota la seva custòdia.

El dia 22 d’octubre vam saber a través dels mitjans de comunicació que el senyor 
Junqueras disposa d’una sala per a poder treballar i rebre a personalitats al marge de 
les disposicions i pràctiques dels centres penitenciaris catalans.

També vam saber el darrer agost que el senyor Junqueras rebia visites sota la fi-
gura de personalitat però que no havia raons per considerar-les com a tals.

La responsabilitat del Govern queda clara i passa per la gestió dels serveis pe-
nitenciaris de forma justa i igualitària sense distincions i segons els reglaments i 
disposicions. En aquest cas el tracte de favor és manifest i agreujant doncs, a més a 
més, hem sabut que rep nombroses visites sota el pretext de tractar-se de persona-
litats. Algunes d’aquestes persones que el visiten sota aquest títol no sembla que ho 
siguin.

Aquesta situació no seria possible sense ordres i consentiments directes del res-
ponsable de Serveis Penitenciaris, senyor Amand Calderó i Montfort, i la consellera 
de justícia.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, pel tracte de favor dispensat a polítics interns en cen-

tres penitenciaris a Catalunya: 
1. Reprova a la consellera de Justícia, Ester Capella i Farré.
2. Insta el Govern de la Generalitat a cessar al director general de Serveis Peni-

tenciaris, senyor Amand Calderó i Montfort.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel 

Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materia-
les y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del juzgado 
de Barcelona de refuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos 
y créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de 

Barcelona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hi-
potecarias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de 
formalización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artícu-
lo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 50 de Barcelona fue el encargado de tramitar todas las demandas sobre estas 
materias que se presentaban en toda la provincia de Barcelona.

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los me-
ses de junio a diciembre de 2017 se tramitaron en el Juzgado de Primera Instancia 
número 50 de Barcelona un total de 14.061 demandas. Durante el primer semestre 
de 2018 esta cifra ha ido en aumento y la situación es de absoluto colapso, se calcu-
lan un total de 2.000 demandas nuevas durante el mes de septiembre de 2018 y un 
total de 27.000 demandas –14.000 en 2017 y 13.000 de enero a septiembre de 2018–.

El Juez titular comunicó durante la última semana de septiembre de 2018 que no 
señalará más juicios, de acuerdo con el artículo 182.2 y 4 de la Ley Enjuiciamiento 
Civil, según recoge en un acuerdo organizativo que decía literalmente: 

«No señalar más allá de un año vista [...] a la espera de que se afronten medidas 
de refuerzo para este Juzgado».

Asimismo, según denuncia el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la si-
tuación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona 
es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los medios sean 
proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver sino que, 
además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que están sien-
do estimados en un 98,3% a favor de los consumidores. Y además, según datos del 
Consejo General del Poder Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Barce-
lona desde el segundo trimestre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del 
6’6%, una de las más bajas de España.

También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de 
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores ya 
que, a fecha de hoy, sólo dispone de dos Letrados de la Administración de Justicia, 
cinco funcionarios, un auxiliar y un gestor que deben hacer frente a más de 27.000 
demandas judiciales en tramitación. En este sentido, cabe recordar que es responsa-
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bilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña la gestión de los medios perso-
nales y de los recursos materiales y económicos de la Administración de Cataluña 
y que este tipo de pleitos masivos pero de contenido muy estándar requieren de una 
especial dedicación, esfuerzo e implicación por parte del personal al servicio de  
la oficina.

A modo de ejemplo, una demanda interpuesta el 4 de octubre de 2017 se reparte 
con número de procedimiento y sección en marzo de 2018 y, a fecha de hoy, aún no 
ha sido admitida a trámite, sin que aún le haya sido notificada a la entidad bancaria. 
La previsión para el juicio será a partir de 2020 y a fecha de hoy se han suspendido 
los señalamientos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la 

tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente y hacerlas 
efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y urgente de per-
sonal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado de Primera 
Instancia número 50 de Barcelona cuya competencia sea de la Generalitat – funcio-
narios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación de sa-
turación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos y ga-
rantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé cuenta 
de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia de Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23896 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23896)

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

1. Exigir al Govern de l’Estat que modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de 
gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, 
per a establir mesures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets 
de la ciutadania i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin 
satisfet indegudament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules 
sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobilià-
ria, i que estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en cas 
que incompleixin aquestes mesures.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Barcelona: Sabadell, Mataró, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Gra-
nollers i Terrassa amb la finalitat d’evitar un major col·lapse del jutjat de Primera 
Instància número 50 de Barcelona.

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

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
l’Església catòlica
250-00440/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 20211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Yolanda López Fernández, diputada, Joan 

Josep Nuet i Pujals, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamen-
tari 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 sobre la imma-
triculació dels béns immobles de l’Església Catòlica, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La immatriculació de finques és la inscripció d’una finca en el Registre de la pro-

pietat per primera vegada. Per dur a terme una immatriculació per part de qualsevol 
persona física o jurídica es necessiten; un expedient de domini per a immatriculació 
de finques no inscrites a favor de cap persona, la presentació d’un títol públic d’ad-
quisició (escriptura pública) i/o la presentació d’una sentència que declari el domini 
que es vol immatricular.

No existeix un inventari dels béns immobles immatriculats per l’Església Catòli-
ca des de la signatura de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu el 3 de gener de 
1979, mitjançant el qual es regulen les relacions econòmiques entre ambdues parts, 
i que va ser ratificat a les Corts Generals el 4 de desembre de 1979. Aquest acord 
implicava l’exempció d’impostos en determinades activitats (culte, activitat pasto-
ral, sacralització, apostolat, etc.) de l’Església Catòlica, sent «total i permanent» en 
l’exempció d’impostos «sobre la renda i el patrimoni». L’Impost de Béns Immobles 
(IBI), és un impost de caràcter municipal i, per tant, fonamental per a la hisenda 
local. És necessari conèixer el nombre de béns immobles de l’Església Catòlica que 
s’acullen a l’exempció d’aquest impost i determinar si el seu ús s’ajusta a activitats 
pròpiament religioses o a aquelles reconegudes pels acords.

D’altra banda, respecte a la capacitat d’immatriculació, hem de retrotreure´ns 
fins a la dictadura franquista: La Llei Hipotecària que es va aprovar el 8 de febrer 
de 1946 (arrossegant la causa del seu homòleg anterior en el Reglament Hipoteca-
ri de 1915) va establir la possibilitat d’immatricular els béns de l’Església Catòlica 
a través d’un certificat de domini emès per un diocesà que podia inscriure els béns 
eclesiàstics (entesos en el dret canònic com els béns que usa l’Església Catòlica per 
a les seves finalitats) que quedaven circumscrits a immobles no destinats al culte 
catòlic, tal com establien els art. 4t 5è del Reglament Hipotecari, segons la seva 
redacció de 1959.

En 1998 el Govern del Partit Popular presidit per José María Aznar va modi-
ficar el Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el 
registre de la propietat, recuperant els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del 
Reglament Hipotecari. El primer equipara a l’Església amb l’Administració Públi-
ca, atorgant-li el privilegi d’accedir al registre de la propietat sense aportar títol. El 
segon article equipara als diocesans amb notaris, de manera que un bisbe pot cer-
tificar-se a si mateix que és el propietari d’un immoble, atenent als arguments que 
ell mateix exposi.
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La pressió ciutadana i política, recolzada per col·lectius de cristians de base, va 
desvetllar nombrosos escàndols, arribant fins i tot al Tribunal europeu de Drets 
Humans, provocant així l’aprovació de la Llei 13/2015, que va modificar la Llei Hi-
potecària per eliminar el privilegi registral esmentat. Però ho va fer sense efectes 
retroactius, per la qual cosa es va produir una amnistia registral sobre els milers de  
béns inscrits per l’Església Catòlica sense presentar títol de propietat. Tots dos ar-
ticles van ser fins i tot reprovats pel Tribunal Europeu de Drets Humans. A dia 
d’avui es desconeix quins immobles van accedir al registre de la propietat per la via 
d’aquests articles avui derogats.

La història de cooperació entre l’Estat i l’Església no pot suposar el menyscapte 
de la capacitat de l’Estat per censar i tributar les activitats de determinades institu-
cions. No tenir un registre de béns de l’Església Catòlica impedeix determinar l’ús 
donat a l’immoble registrat i, per tant, avaluar la pertinència de tributar cada im-
moble, així com les activitats i obres realitzades en aquests espais. La Justícia Eu-
ropea ha fallat contra l’Església Catòlica per l’ús indiscriminat de les exempcions 
d’impostos (sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 27 de juny de 
2017), que comporta una desigualtat de tracte amb altres organitzacions socials, o 
empresarials. En aquest sentit, es constata que pot haver-hi irregularitats en l’apli-
cació d’exempcions a l’Església Catòlica en l’impost de Béns i Immobles (IBI) i 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). És necessari ressaltar 
que l’IBI és la principal font de finançament dels municipis i representa més de la 
meitat dels seus ingressos. Finalment, és necessari recordar que les exempcions im-
positives aplicades a espais immatriculats per l’Església Catòlica i que no són des-
tinats a ús religiós suposa vulnerar el principi constitucional que estableix que «tots 
contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat 
econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i 
progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori» (article 31 de la Constitució 
Espanyola).

Per garantir el compliment de la Constitució i el principi d’igualtat tributària és 
necessari un registre de béns de l’Església Catòlica per a la seva efectiva cataloga-
ció. Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propie-
tat, que molts d’ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble 
i que sobre la immensa majoria dels mateixos pesa la responsabilitat pública de la 
seva tutela cultural i patrimonial.

Aquest registre podrà comprovar, igual que s’ha fet en iniciatives similars pro-
mogudes ja per alguns ajuntaments, si la immatriculació de milers de béns de culte 
suposa un manifest abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatri-
culació (abans de la reforma de 1998), com per no haver estat posseïts mai per la 
jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, cementiris, jardins, frontons, locals 
comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma acreditada 
la seva propietat.

Organitzacions com la Coordinadora RECUPERANDO, que treballa en la recu-
peració del patrimoni immatriculat per l’Església, han demanat la nul·litat de les im-
matriculacions realitzades fins al moment, a causa de «sense ser de domini públic, 
van ser inscrits sense garanties, de forma arbitrària i prevalent-se d’un subterfugi 
jurídic que atribuïa al bisbe funcionis de fedatari públic». D’altra banda, el Tribunal 
de Drets Humans d’Estrasburg va condemnar en 2016 a l’Estat espanyol a indem-
nitzar a l’empresa afectada (Societat Anònima del Ucieza c. Espanya, n o 38963/08, 
4 de novembre de 2014 - «sentència sobre el fons»), com a «víctima de l’exercici del 
dret d’immatriculació reconegut a l’Església Catòlica per la legislació interna sense 
justificació aparent», per la immatriculació per part del Bisbe de Palència de ter-
renys de la seva propietat.

En el cas de Catalunya, és el sindicat Unió de Pagesos qui més s’ha mobilitzat a 
l’hora d’oferir assessorament a les persones afectades, tant per a valorar la legalitat 
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de les immatriculacions com per ajudar en el procés de revisió. Des de Unió de Pa-
gesos s’ha demanat la col·laboració d’ajuntaments, consells comarcals i registres de 
la propietat, però hi ha restriccions a la informació global sobre immatriculacions, 
el que provoca una situació d’indefensió a la pagesia (principalment) perjudicada. 
La Unió de Pagesos ha visitat en dos ocasions el Parlament, en una reunió amb por-
taveus de la Comissió de Justícia i en la compareixença d’aquesta mateixa comissió, 
per informar d’aquesta problemàtica i del procés a seguir.

Fins a dia d’avui, en els inventaris dels béns de domini públic han quedat fora 
els més evidents i és una de les causes de la immatriculació il·lícita. Per això, es fa 
necessari incloure una categoria de be comú a partir del concepte jurídic de «bé 
de domini públic eminent» en relació als immobles d’extraordinari valor històric i 
cultural vinculats a l’ús religiós.

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

Proposta de resolució
Que en el termini improrrogable de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta Pro-

posta de resolució, elabori un estudi en el que es recullin els següents punts: 
1. Llistat de tots aquells béns que hagin estat immatriculats des de 1978 fins a 

2015 a favor de l’Església Catòlica, procedint a reclamar la titularitat del domini o 
d’altres drets reals immatriculats si la immatriculació va ser realitzada sense l’exis-
tència d’un títol material i previ que justifiqui la titularitat de dret real sobre el ben 
immoble que es tracti, o bé que el mateix sigui no susceptible de propietat privada 
perquè és de domini públic eminent encara que no estigui catalogat com a tal.

2. L’impacte de les immatriculacions de l’Església Catòlica en la gestió, con-
servació i difusió dels bens inclosos en el catàleg general de Patrimoni Històric de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Joan Josep 

Nuet i Pujals, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23898 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23898)

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

1. El Parlament constata que el Govern de l’Estat no ha complert la proposi-
ció no de llei aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats el  
4 d’abril de 2017 (expedient núm. 161/001437), que demanava l’elaboració, en el ter-
mini improrrogable de sis mesos, d’un estudi sobre els béns immatriculats en favor 
de l’Església catòlica des del 1998, i la revisió de les immatriculacions realitzades 
sense l’existència d’un títol material i previ que justifiqués la titularitat del dret real 
corresponent.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió del punt 2

2. L’impacte de les immatriculacions de l’Església Catòlica en la gestió, con-
servació i difusió dels bens inclosos en el catàleg general de Patrimoni Històric de 
Catalunya.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició d’un nou punt 

2. El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració ur-
gent d’aquest estudi, amb la informació subministrada pel Col·legi de Registradors, 
i la seva remissió a la Generalitat, en allò relatiu als immobles situats en el territori 
de Catalunya, així com el compliment íntegre de l’esmentada proposició no de llei.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre 
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Manuel Ro-

dríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materiales 
y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del Juzgado 
de Girona de resfuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos y 
créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la comisión de Justicia con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de 

Girona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipote-
carias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de for-
malización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artículo 
98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Girona ha sido el encargado de tramitar todas las demandas sobre estas mate-
rias que se presentaban en toda la provincia de Girona.

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los me-
ses de junio a diciembre de 2017 entraron en los Juzgados de Primera Instancia es-
pecializados en materia de cláusulas abusivas en contratos hipotecarios un total de 
14.061 demandas en toda Cataluña, de las cuales 1.397 corresponden al Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Girona. A finales del mes de mayo de 2018, en solo 
11 meses, esta cifra ha ido en aumento y tenían pendientes de resolver 2.200 casos, 
pero ahora la situación es de absoluto colapso.

La situación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gi-
rona es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los medios 
sean proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver sino 
que, además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que están 
siendo estimados en un 98,3% a favor de los consumidores durante el 2017 en toda 
España y del 100% en Girona. Además, según datos del Consejo General del Poder 
Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Cataluña desde el segundo trimes-
tre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del 6,6%, una de las más bajas de 
España.

También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de 
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores. En 
este sentido, cabe recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña la gestión de los medios personales y de los recursos materiales y econó-
micos de la Administración de Cataluña y que este tipo de pleitos masivos pero de 
contenido muy estándar requieren de una especial dedicación, esfuerzo e implica-
ción por parte del personal al servicio de la oficina.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la 

tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente resolución 
y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y ur-
gente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Girona cuya competencia sea de la Generalitat 
–funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación 
de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos 
y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé 
cuenta de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia en Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Manuel Rodríguez de 

l’Hotellerie de Fallois, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25133 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25133)

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

1. Exigir que es modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures 
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, per a establir me-
sures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets de la ciutadania 
i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin satisfet indegu-
dament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contin-
gudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, i que 
estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en el cas que 
incompleixin aquestes mesures.

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

2. Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Girona, amb la finalitat d’evitar un major col·lapse del Jutjat de Primera 
Instància numero 3 de Girona.

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

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets 
sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00460/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materiales 
y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del juzgado 
de Tarragona de refuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos 
y créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la comisión de Justícia, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de 

Tarragona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hi-
potecarias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de 
formalización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artí-
culo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Tarragona ha sido el encargado de tramitar todas las demandas sobre 
estas materias que se presentaban en toda la provincia de Tarragona.

Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los 
meses de junio a diciembre de 2017 entraron en los Juzgados de Primera Instancia 
especializados en materia de cláusulas abusivas en contratos hipotecarios un total 
de 14.061 demandas en toda Cataluña, de las cuales 2.377 corresponden al Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona. Según los informes de Inspección, la 
carga de trabajo de este juzgado superó ampliamente el indicador de entrada tanto 
en 2016 como en 2017, período en el cual llegó a alcanzar el 179% de la carga de 
trabajo estándar.

La situación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Tarragona es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los 
medios sean proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver 
sino que, además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que 
están siendo estimados en un 98,3% a favor de los consumidores durante el 2017 en 
toda España y del 100% en Tarragona. Además, según datos del Consejo General 
del Poder Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Cataluña desde el segun-
do trimestre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del 6,6%, una de las más 
bajas de España.

También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de 
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores. En 
este sentido, cabe recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña la gestión de los medios personales y de los recursos materiales y econó-
micos de la Administración de Justicia en Cataluña y que este tipo de pleitos masi-
vos pero de contenido muy estándar requieren de una especial dedicación, esfuerzo 
e implicación por parte del personal al servicio de la oficina.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la 

tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente resolución 
y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y ur-
gente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Tarragona cuya competencia sea de la Generalitat 
–funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación 
de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos 
y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé 
cuenta de ello en sede parlamentaria.

2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la 
Administración de Justicia en Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Tarragona.

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

Lorena Roldán Suárez, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25134 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25134)

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

1. Exigir que es modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures 
urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, per a establir me-
sures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets de la ciutadania 
i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin satisfet indegu-
dament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contin-
gudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, i que 
estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en el cas que 
incompleixin aquestes mesures.

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

2. Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Girona amb la finalidad d’evitar un major col·lapse del Jutjat de Primera 
Instància número 8 de Tarragona.
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Reg. 23432 / Coneixement. Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la situació al Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La democràcia ha de defensar la màxima independència possible del poder ju-

dicial, respecte d’altres poders de l’Estat, i també respecte dels poders econòmics, 
mediàtics i qualsevol grup de pressió, per tal que existeixi una garantia de justícia 
al servei de la ciutadania.

La consecució d’aquest objectiu depèn de múltiples factors de molt divers ordre i 
de l’adopció de mesures preventives i cauteles diverses: des del sistema de designa-
ció de les vocalies del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el funcionament 
del sistema disciplinari, el sistema d’accés i promoció a la carrera judicial, els me-
canismes de designació dels alts càrrecs judicials (Presidents de les Audiències Pro-
vincials, Tribunals Superiors de Justícia i Audiència Nacional i Presidents de Sala 
i Magistrats del Tribunal Suprem), la transparència de tots aquests processos, etc.

Tot i això, des de fa molts anys, el bipartidisme que ha gestionat els processos 
democràtics derivats de la constitució espanyola han obviat l’advertència que en el 
seu dia va plantejar el Tribunal Constitucional quan, en relació als nomenaments 
de vocals del Consell, va dir que «certament, es corre el risc de frustrar la finalitat 
assenyalada de la Norma constitucional si les Cambres, a l’hora d’efectuar les seves 
propostes, obliden l’objectiu perseguit i, actuant amb criteris admissibles en altres 
àmbits, però no en aquest, atenen només a la divisió de forces existents al seu propi 
si, i distribueixen els llocs a ocupar entre els diferents partits en proporció a la força 
parlamentària d’aquests partits. La lògica de l’Estat de partits empeny a actuacions 
d’aquest tipus, però aquesta mateixa lògica obliga a mantenir al marge de la lluita 
de partits certs àmbits de poder i entre ells, assenyaladament, el Poder Judicial».

Les pitjors previsions augurades al seu moment s’han acabat complint: els últims 
5 anys, sota la presidència de Carlos Lesmes al CGPJ i al TS, han portat al CGPJ i 
al TS a una situació insostenible d’arbitrarietat, nepotisme i submissió al Partit Po-
pular.

Sobretot és necessari destacar sobre els nomenaments del CGPJ a les altes ma-
gistratures, especialment a la Sala Segona i Tercera del TS en aquest mateix any, 
que l’afinitat ideològica ha pesat més que els mèrits i capacitats. Per exemple, el cas 
del mateix Díez Picazo, escollit per pur ‘amiguisme’ amb Lesmes i Gallardón, que 
va provocar una tempesta en el Poder Judicial i ha acabat amb l’escàndol de l’anul·la-
ció, per part del Tribunal Suprem de sentències relatives al pagament d’actes jurídics 
documentats que afectaven la banca espanyola emprant mecanismes, com a mínim 
dubtosos, mitjançant els quals un President de Sala, polèmic des del seu origen, ex-
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professor de la universitat de la banca, ha abocat a la plena correcció del criteri de 
la Secció segona.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer 

les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal d’instar al Consell General 
del Poder Judicial la dimissió amb caràcter immediat del President del Consell Ge-
neral del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, D. Carlos Lesmes Serrano, així com 
la del President de la Sala Tercera, el Sr. Díez Picazo, per la manifesta incompetèn-
cia en la gestió de la resolució dels recursos davant el pagament d’impostos d’actes 
jurídics documentats derivats de la constitució d’hipoteques.

2. El Parlament de Catalunya considera la necessitat que les forces polítiques 
catalanes assumeixin el compromís de defensar el nomenament de les vocalies del 
CGPJ de conformitat amb la doctrina constitucional establerta a la STC 108/1986 ja 
esmentada amb la finalitat d’«assegurar que la composició del Consell reflecteixi el 
pluralisme existent en el si de la societat i, molt especialment, en el si del Poder Judi-
cial» i, en última instància, la garantia d’independència del govern del poder judicial 
que resulti de la designació parlamentària respecte dels partits polítics.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25135 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25135)

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

El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que la manifesta incompetència del Tribunal Suprem en la gestió 

de la resolució dels recursos de cassació sobre el subjecte passiu de l’impost d’actes 
jurídics documentats derivat de la constitució d’hipoteques hauria de donar lloc a 
la dimissió amb caràcter immediat del president del Consell General del Poder Judi-
cial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes –el mandat del qual ja ha expirat–, i del 
president de la seva Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.

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

2. Denuncia la instrumentalització política de la justícia a l’Estat espanyol i insta 
a les forces polítiques catalanes i als seus corresponents grups parlamentaris a les 
Corts Generals a assumir el compromís de defensar el nomenament de les vocalies 
del Consell General del Poder Judicial de manera que s’asseguri que la composició 
del Consell reflecteix el pluralisme existent en el si de la societat i es garanteixi una 
veritable independència del poder judicial.
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00468/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari 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 a una 
estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El robatori de nadons a Espanya comença amb la repressió franquista a les pre-

sons de dones i acaba al voltant de 1996 quan canvia la llei d’adopció, que reconeix a 
tot adoptat el dret a saber la seva identitat. Després dels casos més vinculats a la re-
pressió política de dones en la immediata postguerra, comença una política de roba-
toris i desaparicions de menors articulada al voltant de la ideologia nacional- catòlica 
i d’institucions que recollien embarassades solteres. Progressivament va anar per-
dent el seu caràcter ideològic per convertir-se en un negoci particular que es perpe-
tuà fins ben entrada la democràcia.

Espanya, en el marc de les obligacions internacionals i europees de protecció dels 
drets humans, va ratificar l’any 2010 la Convenció Internacional per a la Protecció 
de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Tant el Relator especial de 
l’ONU, el senyor Pablo de Greiff, en la visita que va fer al nostre país el 2013, com 
el Grup de Treball de Desaparicions Forçades que el va precedir el mateix 2013 en  
la seva estada a Barcelona i també el Comitè que vetlla per l’aplicació d’aquesta 
Convenció, han instat a resoldre la situació plantejada per aquestes desaparicions de 
menors, tot considerant que la desaparició forçada no prescriu fins que es troba (viva 
o morta) o es té notícia certa de la persona desapareguda, facilitant el retrobament 
amb la seva família natural.

A Catalunya hi ha centenars de denúncies presentades sense que cap d’elles hagi 
trobat vies efectives de reparació i solució. Només les persones a les quals la seva 
mare va signar renunciar en el moment del part han pogut rebre informació per lo-
calitzar-la i fer el retrobament. Tots els casos que no tenen signada renúncia per part 
de la mare, o les mares a les quals els hi van comunicar la possiblement falsa mort 
del seu nadó, tenen les denúncies arxivades per la impossibilitat de seguir la inves-
tigació. Les raons que s’esgrimeixen són: 

1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer la comparativa d’ADN, o no hi ha documen-
tació oficial de la mort ni de l’enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del nadó, però està enterrat en fossa i, per 
tant, no es pot accedir al cos o no es pot analitzar.

3. Perquè si la documentació és correcta (amb nadons de més d’un dia de vida i, 
per tant, ja inscrits al registre civil), si es pot fer exhumació del cos, en la majoria de 
casos no s’ha pogut concloure si és o no dels seus progenitors naturals.

Les denúncies presentades per part dels fills i filles, pel fet d’estar falsament re-
gistrats com a biològics en els arxius, provoca que s’investiguin els delictes de fal-
sedat documental i el de fingiment de part, que analitzats per separat tenen un curt 
termini de prescripció, aturant-se la investigació. O davant d’investigacions més ex-
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haustives que demostren els fets, i que l’absència de mares denunciants produeix 
l’arxiu provisional.

La situació actual és que milers de víctimes –mares, pares, fills i filles–, es veuen 
oblidades a viure en el neguit i el patiment, incapaços d’avançar en la cerca dels seus 
familiars i restablir el dret fonamental a la seva identitat biològica.

Els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, reconeguts 
per les Nacions Unides, no són respectats, produint-se violacions de drets humans 
reconeguts tant a nivell intern com internacional.

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: 
1. Disposar d’una estratègia catalana interdepartamental i integral davant les 

desaparicions forçades de menors, per a donar una atenció adequada a les víctimes 
i faciliti la resolució dels casos de desaparicions que hi ha plantejats, d’acord amb 
els requeriments dels diferents organismes de Drets Humans de les Nacions Unides.

2. Presentar al Parlament de Catalunya un Projecte de Llei, amb la màxima dili-
gència possible, que reguli, entre altres qüestions, les següents: 

– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-
dició de desaparegut.

– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials.
– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-

titats públiques com privades; 
– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 

víctimes.
– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes; 
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repe-

tició.
3. Establir amb urgència un protocol d’actuació que compti amb la participa-

ció i assessorament d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de 
Menors (ODFM), orientat a restablir la justícia i la reparació a les víctimes i reguli 
provisionalment –mentrestant no es disposi d’una llei– els aspectes esmentats en el 
punt anterior i que en especial: 

– Articuli les actuacions administratives i policials adequades per tal que les 
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i a la documentació dels llibres 
de part i naixement dels hospitals i clíniques catalans, així com el recolzament actiu 
als processos judicials oberts.

– Atorgui la condició de «desaparegut» a tots els nadons als quals no figura ins-
crita la seva defunció al Registre Civil i/o que no tenen registre d’entrada al cemen-
tiri pertinent.

– Insti la investigació policial dels casos on es sospita d’un possible delicte sobre 
la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com els que es poden 
derivar de naixements registrats a Catalunya de mares majors de 50 anys entre 1938 
i 1996.

– Insti les investigacions oportunes en els casos de persones que consten com a 
fills biològics i que hi ha tingut coneixement de què no ho són, o de les persones que 
tenen greus irregularitats en la seva adopció.

4. Crear amb urgència una Oficina d’Atenció a les Víctimes de la Desaparició 
Forçada de Menors, que compti amb la participació i assessorament d’experts, com 
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l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), des d’on oferir a 
totes les víctimes una atenció i un seguiment integrals.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24968; 25142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24968)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició

2. Presentar al Parlament de Catalunya un Projecte de Llei, amb la màxima dili-
gència possible, que reguli, entre altres qüestions, les següents: 

– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-
dició de desaparegut.

– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials, tot assegurant la seguretat i la intimitat de les víc-
times front inferències il·legítimes, i protegint-les davant actes d’intimidació i repre-
sàlia, o de qualsevol acte que pogués ofendre-les o denigrar-les.

– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-
titats públiques com privades; 

– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 
víctimes.

– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes; 
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repetició.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició

4. Crear amb urgència una Oficina d’Atenció a les Víctimes de la Desaparició 
Forçada de Menors, que compti amb la participació i assessorament d’experts, com 
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), des d’on oferir a 
totes les víctimes una atenció i un seguiment integrals, amb l’objectiu d’oferir infor-
mació, instruir sobre procediments administratius i judicials, assessorar sobre pro-
cediments internacionals, articular la intermediació amb altres oficines d’atenció a 
la víctima, orientar sobre serveis de peritatge, oferir orientació i coordinació pel que 
fa a arxius oficials i oferir mediació professional per tal de guiar els retrobaments 
familiars, entre d’altres.
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25142)

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

Refosa del punt 1 i 2
1. Disposar d’una estratègia catalana interdepartamental i integral davant les 

desaparicions forçades de menors, per a donar una atenció adequada a les víctimes 
i faciliti la resolució dels casos de desaparicions que hi ha plantejats, d’acord amb 
els requeriments dels diferents organismes de Drets Humans de les Nacions Unides.

Algunes de les qüestions que caldrà abordar en aquesta estratègia és: 
– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-

dició de desaparegut.
– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats 

expertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials.
– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-

titats públiques com privades.
– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 

víctimes.
– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes.
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repetició.

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

Establir amb urgència un protocol d’actuació que compti amb la participació i 
assessorament d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Me-
nors (ODFM), orientat a restablir la justícia i la reparació a les víctimes i reguli pro-
visionalment –mentrestant no es disposi d’una llei– els aspectes esmentats en el punt 
anterior i que en especial: 

– Articuli les actuacions administratives i policials adequades per tal que les 
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i a la documentació dels llibres 
de part i naixement dels hospitals i clíniques catalans, així com el recolzament actiu 
als processos judicials oberts.

– Atorgui la condició de «desaparegut» a tots els nadons als quals no figura ins-
crita la seva defunció al Registre Civil i/o que no tenen registre d’entrada al cemen-
tiri pertinent.

– Insti la investigació policial dels casos on es sospita d’un possible delicte sobre 
la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com els que es poden 
derivar de naixements registrats a Catalunya de mares majors de 50 anys entre 1938 
i 1996.

– Insti les investigacions oportunes en els casos de persones que consten com a 
fills biològics i que hi ha tingut coneixement de què no ho són, o de les persones que 
tenen greus irregularitats en la seva adopció.
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Punt 15 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la 
justícia
250-00475/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, 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 con-
dena al señalamiento a jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia y agentes 
de la policía judicial, para que sea sustanciada ante comisión de Justícia, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la gravedad de los actos violentos protagonizados ante la casa del juez Lla-

rena en el día 13 de noviembre del 2018 por organizaciones separatistas radicales 
es indispensable que el Parlamento de Cataluña exprese su rechazo ante estos into-
lerables hechos.

En concreto, el juez Llarena ha sufrido en su casa de Sant Cugat del Vallés un 
señalamiento, perpetuado por la organización Arran. Esta organización ha expuesto 
una grabación en su cuenta de Twitter donde se observa como dos individuos atacan 
con pintura amarilla la entrada de la vivienda particular del juez Llarena.

Es intolerable que los servidores públicos que velan por el cumplimiento del or-
denamiento jurídico tengan que sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por 
parte de organizaciones separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del orde-
namiento jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad 
ciudadana y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro 
los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.

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

Propuesta de resolución
– El Parlament de Cataluña condena el señalamiento de la vivienda del juez Lla-

rena y el ataque que ésta ha sufrido el día 13 de noviembre de 2018 por parte de 
organizaciones separatistas radicales y organizados, y en general los ataques rea-
lizados contra jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretarios o 
letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes 
de la policía judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cuales deben poder 
realizar sus labores sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos.

– El Parlament de Cataluña insta al Departamento de Interior a través de la Di-
rección General de la Policía a dar las instrucciones necesarias para que se empren-
da una investigación que permita identificar a los autores materiales del ataque y 
ponga en conocimiento de los tribunales los resultados de tales investigaciones con 
la finalidad de que sus culpables respondan de estos hechos ante la Justicia.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia 
judicial
250-00490/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, 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 con-
dena al señalamiento a jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia y agentes 
de la policía judicial, para que sea sustanciada ante comisión de Justícia, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la gravedad de los actos violentos protagonizados ante la casa del juez Lla-

rena en el día 13 de noviembre del 2018 por organizaciones separatistas radicales 
es indispensable que el Parlamento de Cataluña exprese su rechazo ante estos into-
lerables hechos.

En concreto, el juez Llarena ha sufrido en su casa de Sant Cugat del Vallés un 
señalamiento, perpetuado por la organización Arran. Esta organización ha expuesto 
una grabación en su cuenta de Twitter donde se observa como dos individuos atacan 
con pintura amarilla la entrada de la vivienda particular del juez Llarena.

Es intolerable que los servidores públicos que velan por el cumplimiento del or-
denamiento jurídico tengan que sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por 
parte de organizaciones separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del orde-
namiento jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad 
ciudadana y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro 
los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.

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

Propuesta de resolución
– El Parlament de Cataluña condena el señalamiento de la vivienda del juez Lla-

rena y el ataque que ésta ha sufrido el día 13 de noviembre de 2018 por parte de 
organizaciones separatistas radicales y organizados, y en general los ataques rea-
lizados contra jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretarios o 
letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes 
de la policía judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cuales deben poder 
realizar sus labores sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos.

– El Parlament de Cataluña insta al Departamento de Interior a través de la Di-
rección General de la Policía a dar las instrucciones necesarias para que se empren-
da una investigación que permita identificar a los autores materiales del ataque y 
ponga en conocimiento de los tribunales los resultados de tales investigaciones con 
la finalidad de que sus culpables respondan de estos hechos ante la Justicia.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00501/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 22390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la 
Proposta de resolució per una estratègia catalana davant la desparició forçada de 
menors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El robatori de nadons a Espanya comença sistemàticament amb la repressió fran-

quista a les presons de dones i no acaba fins al voltant de 1996, quan canvia la Llei 
d’adopció i tot adoptat té dret a saber la seva identitat. Després dels casos més vin-
culats a la repressió política de dones en la immediata postguerra, hi ha una política 
de robatoris i desaparicions de menors articulada al voltant de la ideologia nacio-
nal-catòlica i d’institucions que recollien embarassades solteres, que progressiva-
ment va anar perdent el seu caràcter ideològic per esdevenir un negoci particular 
que es manté fins ben entrada la democràcia.

L’Estat espanyol, en el marc de les obligacions internacionals i europees de pro-
tecció del drets humans, va ratificar el 2010 la Convenció Internacional per a la 
protecció de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Tant el relator 
especial de l’ONU Sr. Pablo de Greiff quan va venir a Espanya el 2013 i el Grup de 
Treball de Desaparicions Forçades que el va precedir el mateix 2013 visitant Bar-
celona, com el Comitè que vetlla per l’aplicació d’aquesta Convenció, han instat a 
resoldre la situació plantejada per aquestes desaparicions de menors, tot considerant 
que la desaparició forçada no prescriu fins que es troba (viva o morta) o és té notí-
cia certa de la persona desapareguda, facilitant el retrobament amb la seva família 
natural.

A Catalunya, hi ha centenars de denúncies presentades sense que cap d’elles hagi 
trobat vies efectives de reparació i solució. Només les persones la mare de les quals 
va signar renunciar-ne al moment del part, han pogut rebre informació per localit-
zar-la i fer el retrobament. Tots el casos que no tenen signada renúncia per part de la 
mare, o aquelles mares a qui van comunicar la possiblement falsa mort del seu nadó, 
tenen denúncies arxivades per la impossibilitat de seguir la investigació: 

1. Perquè no hi ha cos i no se’n pot fer comparativa d’ADN; o no hi ha documen-
tació oficial de la mort ni enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del nadó, però està enterrat en fossa i no 
es pot accedir al cos i no es pot analitzar.

3. Perquè, si la documentació és correcta (amb nadons de més d’un dia de vida 
i per tant ja inscrits), i es pot fer exhumació del cos, en la majoria de casos no s’ha 
pogut concloure si és o no dels seus progenitors naturals. Les denúncies presenta-
des per part de fills i filles, pel fet d’estar falsament registrats com a biològics en els 
arxius, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analitzats per separat, tenen 
curt termini de prescripció, aturant-se la investigació. O bé davant d’investigacions 
més exhaustives que demostren els fets, i que per absència de mares denunciants 
–com és el cas Sant Cosme i Sant Damià de Barcelona– produeix l’arxiu provisio-
nal.



CJ 8
2 de maig de 2019

Dossier 32

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares i fills i filles, es veuen 
oblidats pels poders públics, incapaços de poder avançar en la cerca dels seus fami-
liars, no aconsegueixen restablir així el dret fonamental a la seva identitat biològica 
i viuen en el neguit i el patiment constants; en molts casos, arxivada provisionalment 
l’acció judicial. Els principis de justícia transicional de les Nacions Unides (veritat, 
justícia, reparació i garanties de no repetició), no són respectats produint-se viola-
cions de drets humans reconeguts localment i internacionalment, impròpies d’un 
Estat democràtic i de dret.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessitat d’iniciar la tramitació d’una proposició de llei, amb la 

màxima diligència possible, per regular: 
– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors, i la condició 

de «desaparegut/da».
– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades
– El treball de l’administració i dels cossos de seguretat en la investigació dels 

fets i en el suport a les accions judicials
– L’accés de les víctimes a la informació del seu cas tant en arxius d’entitats pú-

bliques com privades
– Les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les víctimes
– La gestió dels retrobaments i l’acompanyament i seguiment de les víctimes
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per a la reparació i la no re-

petició.
2. Recomana, per a l’elaboració de dita proposició de llei, cercar l’assessorament 

d’entitats d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors 
(ODFM), i infomar i garantir la participació a les víctimes.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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