Dossier legislatiu núm. 59
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Antecedents parlamentaris del 202-00029/11
XI legislatura
Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
270-00004/11
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d'altres normes relacionades [apartat b]
Grup Parlamentari Socialista
Publicació de la iniciativa (BOPC 140 de 26.05.16 p. 64)
Tinguda del debat de totalitat (DSPC-P 41 de 19.10.16 p. 42)
Resolució
250-00530/11
Resolució 271/XI del Parlament de Catalunya, sobre la persecució dels crims
del franquisme
Text aprovat (BOPC 201 de 02.08.16 p. 10)
290-00248/11
Control del compliment de la Resolució 271/XI
Comissió de Justícia
X legislatura
Resolucions
250-00310/10
Resolució 212/X del Parlament de Catalunya, de disconformitat amb
l'aplicació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica
Adopció en comissió (DSPC-C 133 de 13.06.13 p. 4)
Text aprovat (BOPC 106 de 25.06.13 p. 26)
290-00176/10
Control del compliment de la Resolució 212/X
Comissió de Justícia i Drets Humans
Publicació de la documentació (BOPC 204 de 02.12.13 p. 64)
250-00369/10
Resolució 237/X del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de nul·litat
de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels altres procediments
que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans
Adopció en comissió (DSPC-C 140 de 26.06.13 p. 31)
Text aprovat (BOPC 119 de 15.07.13 p. 17)
290-00200/10
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Control del compliment de la Resolució 237/X
Comissió d'Afers Institucionals
Publicació de la documentació (BOPC 204 de 02.12.13 p. 66)
250-01341/10
Resolució 943/X del Parlament de Catalunya, de reconeixement a la
jutgessa argentina instructora de la causa contra els crims del franquisme
Adopció en comissió (DSPC-C 612 de 11.02.15 p. 9)
Text aprovat (BOPC 500 de 23.02.15 p. 28)
290-00847/10
Control del compliment de la Resolució 943/X
Publicació de la documentació (BOPC 625 de 09.07.15 p. 14)
Mocions
302-00072/10
Moció 47/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques públiques de
memòria democràtica [apartats 7 i 8]
Aprovació en el Ple (DSPC-P 33 de 10.10.13 p. 49)
Text aprovat (BOPC 165 de 14.10.13 p. 28)
390-00047/10
Control del compliment de la Moció 47/X
Publicació de la documentació (BOPC 272 de 03.03.14 p. 82)
Declaracions i manifestacions institucionals
401-00029/10
Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de
renovació del compromís amb el lema dels deportats "Feixisme, mai més"
Publicació de la declaració institucional (BOPC 516 de 16.03.15 p. 96)
Procediments en exercici del dret de petició
125-00021/10
Escrit relatiu a la rehabilitació pública d'un polític de la Segona República
Admissió a tràmit de la petició, tramesa als grups parlamentaris i finiment
de la tramitació (DSPC-C 285 de 05.12.13 p. 5)
IX legislatura
Resolucions
250-01083/09
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Resolució 718/IX del Parlament de Catalunya, de disconformitat amb
l'aplicació que el Tribunal Suprem i la Fiscalia i el Govern de l'Estat han fet
de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica
Adopció en comissió (DSPC-C 371 de 12.07.12 p. 10)
Text aprovat (BOPC 364 de 30.07.12 p. 19)
290-00678/09
Control del compliment de la Resolució 718/IX
Comissió de Justícia
255-00006/09
Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern [apartat IV.1]
Adopció en el Ple (DSPC-P 69 de 27.09.12 p. 3)
Text aprovat (BOPC 390 de 02.10.12 p. 3)
VIII legislatura
Resolució
255-00003/08
Resolució 301/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern [Vindicació del president Companys]
Adopció en el Ple (DSPC-P 61 de 02.10.08 p. 3)
Text aprovat (BOPC 329 de 08.10.08 p. 7)
Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
310-00272/08
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de
reparació i reconeixement del president Lluís Companys feta pel Govern de
l'Estat
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa
Substanciació de la iniciativa (DSPC-P 72 de 04.02.09 p. 50)
VII legislatura
Resolucions
250-00115/07
Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya, sobre l'actuació davant el
Govern de l'Estat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts
contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra
consegüent, i el lliure accés a aquells, i sobre la declaració de nul·litat de les
causes corresponents
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Adopció en comissió (DSPC-C 69 de 18.06.04 p. 14)
Text aprovat (BOPC 75 de 28.06.04 p. 7)
290-00037/07
Control del compliment de la Resolució 89/VII
Publicació de la documentació (BOPC 128 de 20.12.04 p. 54)
VI legislatura
Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
270-00057/06
Proposta de resolució per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de regularització de situacions
jurídiques originades per la Guerra Civil espanyola
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds
Publicació de la iniciativa (BOPC 444 de 09.07.03 p. 99)
Resolucions
250-00442/06
Resolució 195/VI del Parlament de Catalunya, sobre el seixantè aniversari
del lliurament del president Lluís Companys a la policia franquista al pont
d'Hendaia i del seu afusellament a Montjuïc
Adopció en comissió (DSPC-C 66 de 21.06.00 p. 20)
Text aprovat (BOPC 83 de 12.07.00 p. 22)
340-00203/06
Control del compliment de la Resolució 195/VI
Departament de la Presidència
Publicació de la documentació (BOPC 148 de 13.02.01 p. 38)
250-00769/06
Resolució 359/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la
memòria històrica de la repressió franquista
Adopció en comissió (DSPC-C 116 de 13.12.00 p. 17)
Text aprovat (BOPC 135 de 29.12.00 p. 13)
340-00410/06
Control del compliment de la Resolució 359/VI
Publicació de la documentació (BOPC 214 de 13.09.01 p. 144)
Criteri afirmatiu respecte al compliment (DSPC-P 69 de 08.11.01 p. 3)
Publicació criteri afirmatiu respecte al compliment (BOPC 234 de
19.11.01 p. 94)
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250-00943/06
Resolució 497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la documentació militar
generada a Catalunya, especialment la relativa al procés de Lluís Companys
Adopció en comissió (DSPC-C 145 de 14.03.01 p. 15)
Text aprovat (BOPC 173 de 17.04.01 p. 9)
340-00510/06
Control del compliment de la Resolució 497/VI
Departament de Cultura
Publicació de la documentació (BOPC 218 de 01.10.01 p. 68)
Publicació de la sol·licitud de criteri sobre el compliment (BOPC 228 de
29.10.01 p. 104)
250-00946/06
Resolució 1205/VI del Parlament de Catalunya, sobre la rehabilitació jurídica
i històrica del president de la Generalitat Lluís Companys
Adopció en comissió (DSPC-C 298 de 06.03.02 p. 25)
Text aprovat (BOPC 286 de 22.04.02 p. 18)
340-01374/06
Control del compliment de la Resolució 1205/VI
Govern de la Generalitat
Publicació de la documentació (BOPC 353 de 11.11.02 p. 51)
250-01464/06
Resolució 912/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del procés a
Salvador Puig i Antich
Adopció en comissió (DSPC-C 229 de 27.09.01 p. 12)
Text aprovat (BOPC 223 de 15.10.01 p. 8)
340-00951/06
Control del compliment de la Resolució 912/VI
Departament de Justícia
Publicació de la documentació (BOPC 277 de 25.03.02 p. 79)
Publicació de la sol·licitud de criteri sobre el compliment (BOPC 286 de
22.04.02 p. 93)
250-03302/06
Resolució 1830/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del procés a
Joaquim Delgado i a Francisco Granado i la restitució de llur dignitat
Adopció en comissió (DSPC-C 452 de 02.04.03 p. 13)
Text aprovat (BOPC 415 de 14.04.03 p. 12)
Mocions
302-00230/06
Moció 160/VI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures de reparació a
les víctimes del franquisme
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Aprovació en el Ple (DSPC-P 89 de 30.05.02 p. 34)
Text aprovat (BOPC 305 de 03.06.02 p. 26)
340-01121/06
Control del compliment de la Moció 160/VI
Aprovació en el Ple de la Moció (DSPC-P 89 de 30.05.02 p. 34)
Publicació de la documentació (BOPC 374 de 23.12.02 p. 59)
302-00323/06
Moció 217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la
memòria històrica, especialment pel que fa al reconeixement de les
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra
Aprovació en el Ple (DSPC-P 120 de 27.03.03 p. 58)
Text aprovat (BOPC 410 de 31.03.03 p. 9)
340-01611/06
Control del compliment de la Moció 217/VI
Publicació de la documentació (BOPC 456 de 08.09.03 p. 7)
Declaracions i manifestacions institucionals
401-00036/06
Declaració institucional en homenatge als expresos polítics
Junta de Portaveus
Declaració o manifestació en el Ple (DSPC-P 86 de 15.05.02 p. 4)
Preguntes per escrit al Govern
314-01254/06
Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la revisió dels
processos a Salvador Puig i Antich i altres lluitadors antifranquistes
condemnats a mort
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 24 de 22.02.00 p. 77)
Publicació de la resposta del Govern (BOPC 40 de 04.04.00 p. 38)
314-01333/06
Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la revisió del
procés judicial que va portar a l'execució de Salvador Puig i Antich
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Publicació de la iniciativa (BOPC 26 de 29.02.00 p. 99)
Publicació de la resposta del Govern (BOPC 40 de 04.04.00 p. 44)
V legislatura
Resolucions
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250-01046/05
Resolució 425/V del Parlament de Catalunya, sobre l'accés públic al sumari
del consell de guerra sumaríssim contra el M. H. president Lluís Companys i
Jover
Adopció en comissió (DSPC-C 240 de 23.10.97 p. 9)
Text aprovat (BOPC 216 de 03.11.97 p. 16299)
340-00377/05
Control del compliment de la Resolució 425/V
Departament de la Presidència
Publicació de la documentació (BOPC 268 de 24.03.98 p. 21885)
250-02033/05
Resolució 934/V del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del judici fet a
Salvador Puig i Antich
Adopció en comissió (DSPC-C 456 de 13.05.99 p. 4)
Text aprovat (BOPC 402 de 01.06.99 p. 32884)
335-00008/06
Compliment de la Resolució 934/V
Departament de la Presidència
Publicació de la informació o documentació (BOPC 27 de 06.03.00 p.
44)
IV legislatura
Proposició no de llei
Proposició no de llei sobre la revisió del judici de Salvador Puig i Antich
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 29 de 15.07.92 p. 1304)
Rebuig en Comissió (DSPC-C 30 de 17.11.92 p. 620)
III legislatura
Resolucions
250-00233/03
Resolució 140/III del Parlament de Catalunya, sobre el Cinquantenari de
l'Afusellament del President de la Generalitat de Catalunya M. H. Sr. Lluís
Companys i Jover i sobre la Reivindicació Definitiva d'aquest i de totes les
Víctimes Innocents de la Guerra Civil
Adopció en comissió (DSPC-C 159 de 26.06.90 p. 3175)
Text aprovat (BOPC 190 de 19.07.90 p. 12546)
250-00298/03
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Resolució 168/III del Parlament de Catalunya, sobre l'Accés Públic al Sumari
del Consell de Guerra seguit contra el President Lluís Companys
Adopció en comissió (DSPC-C 180 de 06.11.90 p. 3535)
Text aprovat (BOPC 213 de 12.11.90 p. 14126)
Declaracions institucionals
Sessió necrològica commemorativa, in memoriam del M. H. Sr. Lluís
Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya
Declaració o manifestació en el Ple (DSPC-P 75 de 17/10/90 p. 3671)
II legislatura
Proposta de Proposició de Llei davant les Corts Generals
Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei sobre la revisió de la Sentència
del Consell de Guerra sumaríssim seguit el 1940 contra el M.H. Sr. Lluís
Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 47 de 25.02.85 p. 2073)
Decaïment per finiment de la legislatura 04.04.88
I legislatura
Resolució
Resolució 68/I del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat jurídica de tots
els combatents en la Guerra Civil espanyola
Adopció en comissió (DSPC-C de 12.11.82 p. 684)
Text aprovat (BOPC 106 de 22.11.82 p. 4111)
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