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Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. 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 disca-
pacitat sensorial. Tram. 200-00001/12. Substitució de membres en la Ponència (text 
presentat: BOPC 118, 5; esmenes presentades: BOPC 353, 7).

2. Proposta d’audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultu-
ral 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.

3. Control del compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d’un monu-
ment franquista de Montserrat. Tram. 290-00098/12. Control de compliment

4. Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i 
Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació 
dels serveis penitenciaris. Tram. 356-00440/12. María Francisca Valle Fuentes, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera 
de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d’Oriol Pujol. 
Tram. 354-00121/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
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 petició al Tribunal Suprem perquè Joaquim Forn no torni al cen-
tre penitenciari de Soto del Real. Tram. 354-00131/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Esglé-
sia catòlica. Tram. 250-00440/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 194, 20; esmenes: BOPC 223, 16).

8. 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).

9. 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).

10. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcio-
naris interins de l’Administració de justícia. Tram. 250-00554/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 231, 106; esmenes: BOPC 263, 43).

11. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i segu-
retat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell. Tram. 250-00599/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 59; esmenes: BOPC 293, 19).
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12. Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal 
de Tortosa. Tram. 250-00625/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 249, 75).

13. Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nome-
nar el director del Memorial Democràtic. Tram. 250-00631/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 249, 83).

14. Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial 
i als funcionaris dels jutjats. Tram. 250-00653/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 255, 48; rectificació: BOPC 261, 36).

15. Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fis-
cals. Tram. 250-00688/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 267, 25; esmenes: BOPC 302, 15).

16. Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats 
del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàr-
dies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes. Tram. 250-
00695/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 267, 33; esmenes: BOPC 
302, 16).

17. Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada d’una ve-
ïna de l’Hospitalet de Llobregat. Tram. 250-00763/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 
309, 29).

18. Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre l’eutanàsia i el 
suïcidi assistit. Tram. 251-00004/12. Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari Re-
publicà, Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Rosa Maria 
Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Yolanda López 
Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Vidal Aragonés 
Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 7 | 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 Hu-
mans, provocant així l’aprovació de la Llei 13/2015, que va modificar la Llei Hipo-
tecària per eliminar el privilegi registral esmentat. Però ho va fer sense efectes retro-
actius, 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 articles 
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’aplica-
ció d’exempcions a l’Església Catòlica en l’impost de Béns i Immobles (IBI) i l’Im-
post 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 impositives 
aplicades a espais immatriculats per l’Església Catòlica i que no són destinats a ús re-
ligiós 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 
de les immatriculacions com per ajudar en el procés de revisió. Des de Unió de Pa-



CJ 9
4 de juliol de 2019

5 Dossier

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.

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.
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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 8 | 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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Punt 9 | Debat i votació

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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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als 
funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
realización de un plan de formación para los funcionarios interinos de la Adminis-
tración de Justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el si-
guiente texto: 

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

cho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición 
indispensable para la adecuada marcha de la economía.

Los juzgados catalanes han visto incrementados en el año 2017 el número de 
asuntos ingresados en más de 48.000 procedimientos con respecto al año anterior, 
incrementándose también, por primera vez en seis años en un 9,7% el número de 
asuntos en trámite al final del año. Los números de entrada de asuntos en Cataluña 
pueden calificarse de insoportables en la práctica totalidad de los órdenes jurisdic-
cionales. Desde hace años existe un elevado porcentaje de plazas vacantes de perso-
nal auxiliar de Cataluña, que están siendo ocupadas por personal interino. En con-
creto el porcentaje de interinidad en Cataluña en el año 2017 se sitúa en un 39,70% 
en el cuerpo de gestión procesal, un 37,05% en el cuerpo de tramitación procesal y 
un 54,25% en el cuerpo de auxilio judicial. En muchos de ellos se aprecia falta de 
formación o experiencia, lo que se intenta subsanar con formación en horario labo-
ral y por otros funcionarios.

Es evidente que en estas situaciones se ralentiza la dinámica de la oficina judicial 
durante el tiempo de aprendizaje, lo que provoca un mayor retraso en la tramitación 
de asuntos.

La Generalitat de Cataluña y en concreto el Departamento de Justicia no ha lle-
vado a cabo ninguna medida que ayude a paliar este problema y mejore la agiliza-
ción de los asuntos de las oficinas judiciales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e implementar un currículum formativo destinado, con carácter gene-

ral, al personal interino y especialmente, al personal auxiliar, de tramitación proce-
sal y de gestión procesal interino de la Administración de Justicia.

2. Implementar un plan provincial para cada una de las provincias de Cataluña 
consistente en dotar de formación especializada al personal auxiliar, al personal de 
tramitación procesal y al personal de gestión procesal interino, mientras no se pro-
vean de funcionarios en los Juzgados con plazas vacantes.

3.-Garantizar el acceso de una formación inicial y continuada a todo el personal 
que se encuentra sirviendo como interino en todos los juzgados de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 28915 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28915)

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

1. Continuar implementant el currículum formatiu destinat al personal funciona-
ri que imparteix el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE) 
mitjançant cursos de formació inicial per a personal de nou accés, així com cursos 
de formació, d’especialització o reciclatge professional per jurisdiccions, destinats 
exclusivament al personal interí.

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

2. Continuar treballant per la implementació del nou model de formació esta-
blert a l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol i la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de 
juliol, que preveu una formació especialitzada en jurisdiccions o àmbits funcionals 
dirigida al personal interí al servei de l’Administració de Justícia dels cossos de ges-
tió, tramitació i auxili judicial mitjançant els cursos del Centre d’Estudis Jurídics i 
de Formació Especialitzada, que actualment està organitzant sessions formatives a 
nivell provincial.

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

3. Continuar garantint l’accés als cursos de formació per al personal interí, tant 
als cursos específics destinats a interins, com a qualsevol curs dirigit al personal 
funcionari que presta serveis l’Administració de Justícia.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de 
Sabadell
250-00599/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para me-
jorar las condiciones de trabajo y seguridad de los operadores jurídicos en el edificio 
de los Juzgados de Sabadell, para que sea sustanciada ante la Comisión de Justicia 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El partido judicial de Sabadell está integrado por 21 juzgados, con competencia 

para resolver conflictos que comprenden 9 términos municipales de una población 
de más de 316.000 habitantes.

Los Juzgados de Sabadell están ubicados en un edificio constituido por dos to-
rres de distinta altura, siendo la torre de nueve plantas la que comprende la mayoría 
de juzgados y oficinas judiciales. La estructura del edificio no es la más idónea para 
contener las dependencias judiciales, ya que encontramos diferentes deficiencias 
que perjudican el funcionamiento normal de una dependencia judicial; entre otras 
deficiencias, destaca que a la elevada altura del edificio se añaden otras carencias 
que dificultan el ejercicio de la actividad en un ámbito de seguridad y normalidad 
de las condiciones laborales para el personal que allí trabaja y para el público que 
accede al mismo.

En primer lugar, se trata de un edificio acristalado que recibe durante todo el día 
los rayos de sol provocando en su interior un efecto invernadero y de elevación de 
temperatura sin que se pueda abrir ninguna ventana.

En segundo lugar, otra de las carencias que tiene el edificio es la falta de un sis-
tema idóneo de ventilación y regeneración interior de aire.

En particular, el sistema de refrigeración y calentamiento del edificio consta de 
seis compresores, dos de los cuales se encuentran estropeados desde hace bastante 
tiempo. Es evidente que si se estropea algún otro compresor las altas temperaturas 
que se alcanzarían en el interior harían imposible unas condiciones de trabajo ade-
cuadas, tal y como ocurrió en junio de 2017, cuando se alcanzaron temperaturas de 
hasta 36 grados.

Después de dicho suceso, la Conselleria de Justícia dio respuesta al problema y 
aprobó una partida presupuestaria de 600.000 euros destinada a la renovación del 
sistema de refrigeración y calentamiento del edificio. La renovación del sistema de 
refrigeración y calentamiento hubiese tenido que implementarse en el año 2018, no 
obstante, esta renovación no se ha producido.

En tercer lugar, otra anomalía que además incrementa el riesgo de un incendio 
en el edificio es el hecho de que la recogida de papel se efectúa tan solo una vez al 
mes por razones presupuestarias, lo que implica la acumulación de papel junto a 
cartones en el archivo que se encuentra ubicado en la novena planta.

En cuarto lugar, el aparcamiento del edificio, debido a su complejidad impide 
que los furgones policiales puedan bajar con los detenidos. Por ello, sería necesario 
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la colocación de algún tipo de semáforo o luz que indique la imposibilidad de poder 
acceder al mismo y que avise de que sube o baja algún vehículo.

En último lugar, pero no por ello menos importante, destacar que en las inme-
diaciones del edificio judicial tan solo existe una plaza de aparcamiento reservada 
a personas minusválidas (PMR), plaza que ya se encuentra asignada a una persona 
concreta. Si bien hay otras, estas se hayan bastante lejos, por lo que es necesario am-
pliar, en las inmediaciones, el número de plazas destinadas a minusválidos con el fin 
de facilitar y garantizar el acceso a los juzgados de dichas personas.

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 que: 
1. Dé adecuado cumplimiento, en el primer semestre del año 2019, al compromi-

so contraído por la Consellería de Justicia respecto a la grave situación de falta de 
mínimas condiciones laborales en que se encuentran funcionarios y resto de opera-
dores jurídicos referido a la necesaria renovación del obsoleto sistema de refrigera-
ción y calentamiento del edificio.

2. Disponga que la recogida de papel y cartón desechado y acumulado en la ha-
bitación destinada a archivo ubicada en la novena planta del edificio sea de forma 
quincenal.

3. Coloque en el aparcamiento del edificio, en el plazo de un semestre desde la 
aprobación de la presente propuesta, un semáforo u otro tipo de distintivo luminoso 
que señale la imposibilidad de poder acceder al mismo y que avise de la subida o 
bajada de algún vehículo.

4. Inste al Ayuntamiento de Sabadell para que amplíe en 4 las plazas de apar-
camiento destinadas a personas minusválidas en las inmediaciones del edificio ju-
dicial.

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30690 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30690)

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

1. Doni adequat compliment, al compromís contret per la Conselleria de Justícia 
respecte les mancances en termes de condicions laborals en què es troben els fun-
cionaris i la resta d’operadors jurídics referit a la necessària renovació de l’obsolet 
sistema de refrigeració i escalfament de l’edifici.

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

2. Disposi que la recollida de paper i cartró rebutjat eviti l’acumulació de paper 
i cartró en qualsevol habitació de l’edifici.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3. Quedi garantida la seguretat durant la maniobra d’accés del furgó dels Mossos.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4. Insti l’Ajuntament de Sabadell perquè hi hagi places d’aparcament on puguin 
aparcar les persones minusvàlides en las immediacions de l’edifici judicial.
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Punt 12 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del 
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

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

dret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la commemoració del 150è aniversari del 
Pacte Federal de Tortosa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Jus-
tícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Enguany farà 150 anys de la signatura, un 18 de maig de 1869, del Pacte Federal 

de Tortosa (o Pacte de Tortosa), entre representants del federalisme català, aragonès, 
valencià i balear.

Aquest acord volia servir per a la consolidació de les conquestes de la Revolució 
de 1868 davant el risc d’involució reaccionària, i per a posar els fonaments d’una 
organització federal d’Espanya. La seva especial significació històrica s’acredita per 
tal com va ser seguit ràpidament pels pactes del federalisme andalús (Pacte de Còr-
dova), del federalisme castellà (o Pacte de Valladolid), del federalisme basc i navar-
rès (o Pacte d’Eibar), del federalisme gallec i asturià (o Pacte de Coruña), i finalment 
per un pacte federal d’abast general, el mateix 1869 i sota l’impuls del federalista 
català Francesc Pi i Margall, en el qual s’articula la primera proposta política con-
junta del federalisme republicà per a donar una solució federal a l’organització ter-
ritorial d’Espanya.

L’establiment d’una constitució monàrquica el mateix 1869 i diverses mesures 
involucionistes del govern van conduir a diverses insurreccions federalistes, que 
van ser durament reprimides, amb suspensió de les garanties constitucionals inclo-
ses. El breu regnat d’Amadeu I de Savoia va donar pas a l’establiment de la Primera 
República i a l’aprovació, per les Corts republicanes, d’una Constitució Federal que, 
tanmateix, no va poder arribar a entrar en vigor.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a commemorar el 

150è aniversari de la signatura del Pacte Federal de Tortosa a través de la celebració 
dels actes i les activitats pertinents, i de les publicacions que sigui menester a fi de 
donar a conèixer adequadament la seva rellevància i significació històrica.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units



CJ 9
4 de juliol de 2019

15 Dossier

Punt 13 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per 
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

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

dret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per no-
menar la persona titular de la Direcció del Memorial Democràtic, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En data 24 de gener de 2019 s’ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, la Resolució JUS/89/2019, de 21 de gener, per la qual es disposa la su-
plència temporal de la persona titular de la direcció del Memorial Democràtic.

En aquesta resolució, per tal de cobrir la vacant al capdavant de la direcció del 
Memorial Democràtic, s’encarrega a la senyora Patrícia Gomà i Pons, secretària Ge-
neral del Departament de Justícia, la suplència temporal en les funcions atribuïdes 
a la persona titular de la direcció del Memorial Democràtic, amb efectes des de la 
data de la mateixa resolució.

L’article 10.1 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
estableix que «El director o directora del Memorial Democràtic és nomenat pel 
Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el 
Memorial, d’entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les 
matèries que són objecte del Memorial Democràtic».

La formulació d’aquesta disposició és perfectament compatible amb la realitza-
ció d’un concurs públic per seleccionar la persona que hagi de ser titular de la direc-
ció del Memorial Democràtic, amb caràcter previ a la proposta de la Consellera de 
Justícia, Departament al que ara es troba adscrit el Memorial Democràtic, i per tant 
al nomenament per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria d’un concurs públic ofereix un bon instrument per a la selecció 
d’una candidatura idònia per a la important responsabilitat de dirigir el Memorial 
Democràtic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, en el ter-

mini de 4 mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un concurs públic per cobrir 
la vacant existent en la direcció del Memorial Democràtic, provisionalment coberta 
per l’encàrrec efectuat en la Resolució JUS/89/2019, de 21 de gener, per la qual es 
disposa la suplència temporal de la persona titular de la direcció del Memorial De-
mocràtic, de tal manera que el Departament de Justícia proposi al Govern de la Ge-
neralitat el nomenament de la persona seleccionada en aquest concurs com a titular 
de la direcció del Memorial Democràtic.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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Punt 14 | Debat i votació

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució 
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28284; 28825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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

diputado, María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de condena a los asedios que 
sufren la institución judicial y los funcionarios de los juzgados, para que sea sustan-
ciada ante Comisión de Justicia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos meses organizaciones separatistas radicales han realizado actos 

insultantes y en ocasiones violentos, protagonizados ante sedes judiciales y también 
ante el domicilio de jueces y fiscales.

Estas organizaciones llevan ya un tiempo extendiendo pintura en las puertas de 
las sedes judiciales catalanas y de ahí han pasado a esparcir excrementos y basuras 
en la entrada. El pasado mes de noviembre estos hechos sucedieron, entre otros, en 
los juzgados de Manresa, Granollers, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Colo-
ma de Farners, Gandesa y Solsona. De nuevo, el día 3 de diciembre las puertas de 
algunas sedes judiciales, tales como Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Mollet del Va-
llès, Rubí, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Solsona o Manresa se han visto 
ensuciadas por estos actos, que lo que pretenden es señalar y acosar a los servidores 
públicos, que acuden a su puesto de trabajo a cumplir con su labor.

Dichas acciones organizadas por los comandos separatistas (CDR) se llevaron a 
cabo de manera coordinada por personas encapuchadas que colocaron excrementos 
y pintadas en los citados edificios judiciales. No es la primera vez que se sufren es-
tos ataques en los citados juzgados y no se trata de actos aislados, sino continuos en 
el tiempo y cada vez más habituales, coordinados en la acción de dañar los edificios 
judiciales y atacar la imagen de la justicia.

Estos actos vandálicos han generado una enorme molestia a los diferentes opera-
dores jurídicos que allí trabajan (abogados, procuradores, funcionarios, auxiliares, 
jueces y fiscales), así como a los ciudadanos que acudían a los juzgados, y la propia 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado estos hechos a tra-
vés de las redes sociales en los que denuncia: «resulta intolerable que tales ataques 
puedan desarrollarse con total libertad, aprovechando la falta de vigilancia en los 
edificios judiciales en horas nocturnas y resulta absolutamente necesario instar tan-
to al Departament d’Interior como del Ministerio del Interior, que adopten las me-
didas necesarias para evitar nuevos ataques de esta índole».

Es intolerable este ataque al Poder Judicial y que los servidores públicos que lo 
conforman y que velan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico tengan que 
sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por parte de organizaciones separa-
tistas radicales que desarrollan estos ataques con total libertad aprovechando la falta 
de vigilancia de los edificios judiciales en horas nocturnas.

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, y resto 
de personal al servicio de la administración de justicia, así como las fuerzas y cuer-
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pos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del ordenamiento 
jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad ciudadana 
y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro los funda-
mentos de nuestra convivencia y democracia.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña condena firmemente, sin ambages ni condiciones, 

estos actos de acoso, asedio y persecución por parte de organizaciones separatistas 
radicales que de forma organizada realizan contra la institución del Poder Judicial 
y las personas que lo componen, así como contra los fiscales y resto de personal al 
servicio de la administración de justicia.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, a través del De-
partament de Interior y de la Dirección General de la Polícia, a dar las instrucciones 
pertinentes para adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar ataques de 
esta índole.

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, a través del De-
partament de Interior a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de jueces, fiscales, abogados, procuradores y personal al servicio de la administra-
ción de justicia.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

María Francisca Valle Fuentes, diputados, GP Cs
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 29459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre els atacs contra seus les judicials i fiscals a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa un temps ençà determinats grups violents, emparant-se en molts casos 

en l’anonimat, estan duent a terme atacs contra seus d’òrgans judicials i fiscals pre-
sents arreu del territori de Catalunya.

Per exemple, el proppassat 12 de novembre de 2018 les portes de diverses seus 
d’òrgans judicials i fiscals a diferents municipis catalans com ara Figueres, Grano-
llers, Sant Feliu de Guíxols, Gandesa, Santa Coloma de Farners, Manresa, Solsona, 
Sabadell i La Garriga, entre d’altres, van ser atacades amb excrements. En aquesta 
ocasió, les accions van ser reivindicades per diferents dels autoanomenats «comitès 
de defensa de la república».

El 14 de novembre de 2018, en aquesta ocasió l’organització juvenil Arran, va 
atacar amb pintura el domicili privat d’un magistrat del Tribunal Suprem al muni-
cipi de Sant Cugat del Vallès.

Al desembre de l’any passat aquestes accions van continuar. Així, el 3 de de-
sembre de 2018, les seus d’òrgans judicials i fiscals novament van ser ataques amb 
excrements al seus accessos. En aquesta ocasió varen ser els jutjats a Vilanova i la 
Geltrú, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Rubí, Girona, Tarragona i Tortosa 
i una altre vegada aquestes accions van ser protagonitzades per diferents «comitès 
de defensa de la república».

Durant la matinada del 12 de desembre de 2018 va ser el torn de les seus judi-
cials i fiscals de Lleida, Cervera i Balaguer que van rebre els atacs dels «comitès de 
defensa de la república».

Recentment, i ja en a l’any 2019, els atacs han continuat. El passat 1 de febrer va 
ser la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya la que va ser atacada amb pintura.

I durant el 4 de febrer de 2019 els episodis descrits anteriorment s’han tornat a 
repetit en aquest ocasió a la ciutat de la Justícia de Barcelona, i als jutjats de Vic, 
Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, 
Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès, Figueres, 
Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tor-
tosa i fins i tot al Palau de Justícia de Vinaròs a la província de Castelló, tots ells 
reivindicats pels «comitès de defensa de la república».

Aquestes accions han estat mereixedores, entre altres, de la reprovació per part 
de diferents instàncies com ara el Ministeri i la Ministra de Justícia, la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat, els fiscals superiors de les disset comunitats autònomes espanyoles, 
el Ple del Consell Fiscal, diverses associacions professionals de jutges, la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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En canvi, no hem vist cap pronunciament de condemna per part del Govern de 
la Generalitat, ni molt menys del Departament de Justícia o de la consellera, o del 
president de la Generalitat.

En un estat de dret com el nostre, on la separació de poders i la independència 
de l’estament judicial és essencial per garantir la democràcia, resulta del tot intole-
rable que s’intenti intimidar i pressionar l’exercici del servei públic que presten fis-
cals i jutges.

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

Proposta de resolució
1 El Parlament de Catalunya: 
a) Considera del tot inacceptables i reprovables els atacs que durant els darrers 

mesos estan patint les seus d’òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya, així com 
els atacs als domicilis particulars de jutges i magistrats.

b) Condemna de forma rotunda i sense matisos tots aquests atacs a les seus d’òr-
gans judicials i fiscals presents a Catalunya.

c) Lamenta els perjudicis ocasionats a la ciutadania, i en particular als professio-
nals de la justícia que s’han vist afectats per aquests actes vandàlics.

2. El Parlament de Catalunya insta: 
a) El Govern de la Generalitat, i en especial al Departament d’Interior, la mà-

xima diligència en la investigació de tots aquests fets, al temps que adopti mesures 
específiques de protecció dels equipaments judicials.

b) El president de la Generalitat i a la consellera de Justícia que condemnin de 
forma expressa els atacs a les seus d’òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya i 
es posin a disposició de les instàncies judicials per tal de protegir-les d’aquests atacs.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33093)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2.a

El Govern de la Generalitat, i en especial al Departament d’Interior, ha adoptat 
la màxima diligència en la investigació dels atacs a les seus d’òrgans judicials i fis-
cals presents a Catalunya i als domicilis particulars de jutges i magistrats i ha pres 
les mesures específiques de protecció dels equipaments judicials i del personal que 
hi treballa.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2.b

El Parlament de Catalunya condemna de forma expressa qualsevol atac als drets 
fonamentals i a les llibertats públiques incloent els que puguin produir-se contra els 
òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya i ha adoptat les mesures adequades 
per garantir i protegir la seguretat en aquests equipaments arreu del territori.
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Punt 16 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls 
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes 
les quanties reconegudes
250-00695/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada, 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 para la actualización de las retribuciones de 
los abogados de turno de oficio y asistencia al detenido, revisión de módulos para 
actuaciones y guardias y puntualidad en el pago de la totalidad de las cuantías reco-
nocidas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

El artículo 24 de la Constitución (CE) señala que: «todas las personas tienen de-
recho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus de-
rechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión 
y asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a uti-
lizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mis-
mos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, 
el artículo 119 de la CE previene que la justicia será gratuita cuando así lo dispon-
ga la ley y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia en los recursos 
para litigar.

Con todo ello, la CE diseña un marco constitucional regulador del derecho a la 
tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encami-
nada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y 
efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 remite, 
para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de 
esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la enco-
mienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos 
que carezcan de recursos. En este sentido se dio cumplimiento a través de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema 
rápido y eficaz de justicia gratuita se articula sobre la base de un servicio público, 
prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos públicos. En con-
secuencia, el reconocimiento a la digna labor que realizan los abogados del turno de 
oficio, pese a la escasez de medios de que son dotados es una vocación de servicio 
público que no puede estar sometido a las reglas de mercado y la libre competencia.

Y así, en muchas ocasiones esa entrega y dedicación de los abogados no es sufi-
cientemente correspondida desde las distintas administraciones públicas. Las retri-
buciones a los abogados que ejercen en el turno de oficio y asistencia al detenido, que 
es evidente que están muy por debajo del precio de mercado, sufrieron varios recor-
tes en los módulos del turno de oficio entre los años 2011 y 2013 que supusieron una 
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rebaja media de un 5%. Estos recortes se acabaron el año 2014, con una congelación 
del precio de los módulos, y en 2015 y 2016 se produjeron pequeños aumentos de un 
0,5% y de un 1,25% de media respectivamente. Sin embargo, estos aumentos quedan 
aún muy lejos de la rebaja acumulada durante los tres años de recortes.

El 23 de diciembre de 2016 se suscribió un Convenio entre la Generalitat y el 
Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña sobre los módulos aplicables 
para el año 2017 en materia del turno de oficio y asistencia al detenido que comportó 
un aumento del 1,3% respecto del año anterior, lo cual era totalmente insuficiente.

En 2018 se mantuvieron los mismos importes de los módulos de indemnización 
para el servicio de asistencia jurídica gratuita previstos para 2017, sin ninguna ac-
tualización de las mismas.

En 2019 seguimos sin actualizaciones de las cuantías conformes al IPC, mó-
dulos infrafinanciados o impagados y retrasos en el pago de la 100% de la cuantía 
reconocidas.

Debe procederse al reconocimiento social de la labor que desempeñan los aboga-
dos del turno de oficio en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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. Firmar el convenio con el organismo competente que establece la prestación 

del Servicio del turno de oficio y asistencia al detenido durante el año 2019, com-
pensando en este período la rebaja sufrida en los últimos años.

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones que perciban los 
abogados de turno de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abo-
gados que realicen asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real.

3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de las cantidades re-
conocidas en el plazo de un mes desde su tramitación por el Colegio de abogados 
competente.

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión.

5. Coordinar las actuaciones necesarias con el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya para la revisión de los módulos para justificar las actuacio-
nes y asistencias que están infrafinanciadas o impagadas en todos los ámbitos juris-
diccionales y se acuerde la creación de nuevos módulos.

6. Reconocer la gran labor desarrollada por todos los abogados del turno de ofi-
cio en todos los ámbitos jurisdiccionales y el esfuerzo económico que han realizado 
en los años de crisis económica.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34213 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 34213)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 2

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones Analitzar les pos-
sibilitats de millora de mòduls d’indemnització que perciban los abogados de turno 
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de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abogados que realicen 
asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real si s’aproven nous pres-
supostos per a l’any 2019.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 4

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión, sempre que ho per-
meti la disponibilitat pressupostària
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Punt 17 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada 
d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat
250-00763/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 35688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada de la Rut, 
veïna de l’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Rut, una jove estudiant de 20 anys veïna de l’Hospitalet de Llobregat, es troba 

en situació de presó provisional incondicional sense fiança.
Aquest mesura de presó provisional incondicional sense fiança és, en aquest cas, 

clarament desproporcionada. Més quan es compara amb casos com els de la Ma-
nada, que són realment greus, que han generat gran alarma i rebuig social, i estan 
condemnats amb sentència, i en canvi no se’ls s’apliquen mesures d’aquests tipus. 
En canvi es prenen aquestes mesures extremes, desproporcionades i sense cap justi-
ficació ni legal ni social, en casos com el de la Rut o el cas d’Alsasu, i especialment 
en el cas els presos polítics catalans.

La interlocutòria de presó provisional incondicional sense fiança porta la rúbrica 
del magistrat del Jutjat d’instrucció 16, qui a les acaballes de 2017 va ser designat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a substitut temporal del jutge que va 
instruir la causa per l’organització del referèndum de l’1 d’octubre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya considera desproporcionada la mesura de presó pre-

ventiva incondicional sense fiança, que s’està aplicant a la Rut.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Punt 18 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre 
l’eutanàsia i el suïcidi assistit
251-00004/12

PRESENTACIÓ: JORDI OROBITG I SOLÉ, DEL GP ERC, LORENA ROLDÁN 

SUÁREZ, DEL GP CS, EUSEBI CAMPDEPADRÓS I PUCURULL, DEL GP JXCAT, 

ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS, YOLANDA LÓPEZ 

FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP, VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 41426 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 27.06.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
de Justícia, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre eutanàsia i suïcidi assistit

Objecte
L’estudi i anàlisi en relació a la pràctica de l’eutanàsia i del suïcidi assistit per a 

una mort digna.

Composició
El grup de treball es compon de representants de cadascun dels grups i subgrups 

parlamentaris. Un membre de cada grup parlamentari més un suplent.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Mètode de funcionament
Lliurament de la proposta i els resultats en el termini de quatre mesos hàbils a 

comptar des de la seva constitució.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Jordi Orobitg i Solé, GP ERC; Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eusebi Camp-

depadrós i Pucurull, GP JxCat; Rosa Maria Ibarra Ollé, GP PSC-Units; Yolanda 
López Fernández, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; portaveus 
a la CJ 
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