
1 
 

 

Català  

 

 

 

 

 
 

 

DOSSIER 

INSTRUCTIU PER A OFERIR INFORMACIÓ A QUI 

DESITGI PRESENTAR-SE A LA QUERELLA ARGENTINA 

CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME 

 
Redactat pel Casal Argentí de Barcelona 

www.casalargentino.org              info@casalargentino.org  

0034 675384396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalargentino.org/
mailto:info@casalargentino.org


2 
 

 

NFORMACIONS PRELIMINARS 

La querella que tramita la Jutgessa Dra. Romilda Servini de Cobria, més coneguda com Querella Argentina contra els 

crims del Franquisme, es fonamenta en l'aplicació de les lleis internacionals relatives a la persecució judicial de Crims 

contra la Humanitat i la legislació internacional sobre el principi de Justícia Universal. 

La denominació Judicial és: causa 4591/10 caratulada "NN s / genocidi", titular del Jutjat Nacional en el 

Criminal i Correccional Federal nº1 - Secretària núm 1, de la ciutat de Buenos Aires - República 

Argentina, 

La "Querella" admet denúncies, testimonis, adhesions i querelles per fets produïts en el període comprès entre el 17 de 

juliol de 1936 i el 15 juny 1977. 

  

1. IMPRESCRIPTIBILIDTAT 

La normativa referida en l'apartat anterior, estableix que els crims contra la humanitat denominats "De Lesa 

Humanitat" són imprescriptibles, qualsevol sigui el temps que hagi passat, i el lloc en què s'hagin comès. 

  

La seva recerca s'estén a tots els crims, i als seus responsables, a la recerca de memòria, veritat, justícia i reparació per a 

les víctimes i per al conjunt de la societat. 

 

Per tant, tota persona física o entitat jurídica com, per exemple: associacions, partits polítics, fundacions, clubs, 

fundacions, entitats religioses, etc., poden presentar-se davant el Jutjat a càrrec de la Dra. Servini per reclamar Justícia, a 

través dels Consolats de la República Argentina. 

 

2. PER QUÈ DAVANT LA JUSTÍCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I NO DAVANT LA DE L'ESTAT 

ESPANYOL 

S'ha intentat que siguin jutjats aquests crims davant l'Administració de Justícia de l'Estat espanyol però això ha estat 

impossible fins ara. 

Les lleis d'Amnistia i de Memòria Històrica de l'Estat espanyol han estat esgrimides com a argument per garantir la 

impunitat dels responsables d'aquests crims, tant de les persones físiques com de les organitzacions polítiques i d'una 

altra índole, com Falange i el mateix Estat espanyol. 

  

3. COMENÇAMENT DE LA QUERELLA 

El 14 d'abril de 2010, va ser presentada la primera querella per Darío Rivas, fill de l'alcalde de Castro de Rei, Galícia, 

afusellat l'octubre de 1936, i altres familiars de víctimes, tots actuant com a ciutadans de la Republica Argentina, al costat 

amb familiars de l'Estat espanyol i organismes argentins de defensa dels Drets Humans. 

Els querellants es van presentar davant la Justícia argentina reclamant que un Jutjat Federal (la República Argentina és 

una república federal, des que es va independitzar d'Espanya) tramités la querella. 

La mateixa va recaure, com s'ha dit, al Jutjat a càrrec de la Jutgessa Dra. Servini de Cobria que, per resolució d'un tribunal 

superior, la Cambra Federal d'Apel·lacions en el Criminal i Correccional, va donar inici a les actuacions. 

El procés està obert a la presentació, com querellants, testimonis, adherents i denunciants, de víctimes directes, familiars i 

ENTITATS o associacions, pel que fa a crims comesos entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 per la 

dictadura franquista , així com a la participació, com a denunciants, de tota persona o entitat que disposi d'informació 

sobre aquests crims. 

 

4. PER QUÈ LES ENTITATS CATALUNYA I LA GENERALITAT OFEREIXEN AQUESTA INFORMACIÓ? 

El Parlament de Catalunya va aprovar una resolució, en el qual insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a col·laborar 

en la investigació dels crims de la dictadura franquista ia donar suport a les entitats i persones que s'han presentat a la 

Querella, així com facilitar a tot interessat que desitgi presentar-se. 

El text de la Resolució del Parlament es troba a l'annex documental d'aquest dossier. 

Alhora, tota una sèrie d’entitats socials també donen suport a la querella i promouen que tothom que estigui interessat 

pugui adherir-se a la querella argentina. 

 

 5.- QUI ES POT PRESENTAR EN EL PROCEDIMENT JUDICIAL COM A QUERELLANTS 

 

5.1 FAMILIARS DE VÍCTIMES mortes a CONSEQÜÈNCIA DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL. 
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Els familiars de víctimes mortes poden querellar-se contra els executors dels crims i denunciar les organitzacions que van 

ordenar o oferir la informació per cometre aquests crims i els que els van donar cobertura pseudo legal, com en els casos 

de judicis sumaríssims, del Tribunal d'Ordre Públic o similars. 

Aquestes querelles hauran de presentar acreditant el vincle familiar a través de partides de naixement, llibres de família, 

fe de baptisme, partides de matrimoni, etc. 

 

5.2 VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ I QUE VISQUIN EN L'ACTUALITAT, que hagin estat segrestades, 

empresonades, torturades, colpejades en espais públics o privats, sotmeses a esclavitud en camps de reclusió, a treballs 

forçats, que hagin estat expatriats, sotmesos a escarni públic, espoliades de béns culturals, personals o immobles, que 

hagin estat sotmesos a represàlies i arrestos domiciliaris, deportats o desplaçats forçosament, persones o entitats 

sotmeses a persecució cultural, ètnica, religiosa o d'una altra índole, etc. 

Aquestes persones poden presentar querella contra les persones que van executar aquestes accions i contra les 

institucions i organitzacions que les van ordenar o van ajudar a la seva execució, per acció o omissió. 

5.2.1 ROBATORI DE NADONS: 

Tots els casos de segrest continuat per suplantació de la identitat com a conseqüència d'una adopció fraudulenta, entre els 

períodes compresos per aquesta Querella 

 

5.2.2 VÍCTIMES DEL TREBALL ESCLAU: 

Aquelles persones o els seus familiars, que es van veure obligades a treballar al servei d'empreses privades, per a redimir 

dies de reclusió, per denunciar les empreses que es van beneficiar d'aquest treball qualificat com TREBALL PER 

REDUCCIÓ A LA ESCLAVITUD. 

 

5.2.3 DEPORTATS A CAMPS DE CONCENTRACIÓ: víctimes supervivents o els seus familiars, tant de persones 

deportades des de l'Estat espanyol, com d'aquelles persones que ho van ser des d'altres països d'Europa, per la denegació 

del reconeixement del caràcter d'espanyols / es, per el govern de l'estat. 

 

 5.3 ENTITATS JURÍDIQUES QUE HAGIN PATIT LA REPRESSIÓ, poden presentar-se a través dels seus 

representants legals. 

Les entitats que hagin estat perseguides, dissoltes, espoliades en els seus béns mobles o immobles, saquejats els seus fons 

documentals, o patrimoni cultural o artístic, o els membres hagin estat perseguits jo assassinats, de manera clandestina o 

mitjançant judicis, civils o militars, poden presentar querella contra els responsables directes d'aquests crims i denunciar 

les institucions i organitzacions que les van ordenar o van ajudar a la seva execució, per acció o omissió. 

 

5.4 ASSOCIACIONS: les associacions jurídiques hauran d'aportar els seus estatuts i l'autorització atorgada per 

l'assemblea o la junta directiva per presentar la querella i les persones que la representaran, així com els documents que 

demostrin, si escau, la condició d'associat, afiliat, col·legiat etc., de la / les víctimes. 

 

6 . MODALITATS EN LES QUALS ES POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS 

A) QUERELLANTS: 

 

a) Com querellants: el querellant ha de ser víctima directa de fets que puguin estar compresos entre els crims contra 

la humanitat / genocidi (assassinats, tortures, violacions, segrestos, etc.) comeses durant el període abastat per 

l'esmentada causa (des del 17 de juliol de 1936 i fins el 15 de juny de 1977) o tenir una relació de parentiu, de 

qualsevol grau que sigui, amb la víctima, o una persona que hagi conviscut amb la víctima (en aquest cas ha de 

demostrar mitjançant algun certificat la convivència ), i fins i tot una Associació com a tal (en aquest cas s'han 

d'estendre els documents específics). (Veure apartat 4.5.) Aquesta és la modalitat de participació més activa en el 

procés: el querellant pot impulsar la marxa del procés, sol·licitar diligències, proporcionar elements de prova, 

argumentar sobre ells, i presentar recursos. 

 

b) Testimoni: text explicatiu de les raons por les quals es presenta la querella.  

 

c) El testimonio personal ha de contenir: 

 

- Les dades d'identificació personal. 
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-Un Relat clar i precís dels fets, procurant que els esdeveniments estiguin ordenats cronològicament. És convenient que 

l'escrit no sigui extens, però sí que ha de ser exhaustiu en els fets: 

-Dates, Llocs de detenció i quin organisme de l'Estat o organització va realitzar la detenció o segrest (BPS, Guàrdia Civil, 

Falange ...) 

-Dates I llocs de tortures i / o vexacions, si és possible amb noms de torturadors. 

-Dates I llocs de judicis (TOP, Consell de Guerra), amb anomalies i faltes en el seu desenvolupament, noms de jutges, etc., 

i què condemnes de presó, multes, etc. es van dictar. 

-Dates I presons per les quals es va passar, sancions i represàlies, vagues de fam, etc., si és possible, indicant noms de 

carcellers. 

-Dates I relació de béns confiscats, si n'hi va haver, i noms dels tribunals o jutges que van intervenir. 

-Dates I llocs d'acomiadaments laborals per represàlies polítiques. 

-Els Companys amb els quals es va compartir qualsevol d'aquestes malifetes, assenyalant els fets dels que van ser víctimes 

i els seus responsables. 

Assenyalar si s'han realitzat gestions, de caràcter judicial o administratiu, per obtenir informació, reparació dels danys, la 

identificació dels seus responsables, etc. I el resultat de les mateixes. 

 

Qualsevol altre fet que s'estimi pertinent per a la investigació, que els afecti personalment o es refereixi a altres persones. 

 

d) Documents que acrediten  els fets que ses denuncien, encara que alguns d’ells només podran explicar-se (no es 

donen certificats de desaparicions,  ni de tortures, ni de segrest de nens, etc). Són  importants els testimonis 

concurrents de dues o més persones sobre un mateix fet, un mateix lloc de detenció, un mateix torturador, etc. 

Documents que poden obrar en el seu poder o en el dels seus advocats. 

Sumaris, sentències, multes, comunicacions de presó, negatives d'indult, certificat compliment condemna, etc. 

 

 IMPORTANT: No és imprescindible atendre tot l'aquí relacionat, ni tenir "tots els papers", però el millor és com més 

documentada es presenti la querella. 

 

 B) DENUNCIANTS: pot presentar una denúncia davant la jutge encarregada de la causa tota persona que es consideri 

lesionada per un dels fets esmentats en el paràgraf 1), o que, sense haver estat víctima d'aquest, tingui notícies de la 

comissió. Hauran de presentar i ratificar la denúncia davant de qualsevol consolat argentí, davant d'un notari o davant la 

jutgessa. 

Aquesta forma és similar a la del querellant quant a tots els requisits, amb la important diferència que no cal atorgar 

poder notarial. 

 

Veure annexos amb models de plantilles al final del Instructiu. 

 

C) ADHERENTS: qualsevol persona o entitat, així com Ajuntaments, Parlaments, etc. que desitgi manifestar el seu 

suport a aquesta causa. Veure formulari d'adhesió 

 

7 ON ES PRESENTEN LES DENÚNCIES? 

Per presentar la documentació, s'ha d'enviar un correu electrònic, per demanar un torn. 

El consolat Argentí de Barcelona està en: Passeig de Gràcia, 11 (escala B - 2n) 08007 - Barcelona. 

La direcció de correu electrònic és: nacionalidad_cbarc@mrecic.gov.ar 

 

No cal presentar l'empadronament ni és necessari estar empadronat a Catalunya. 

El Consolat respondrà atorgant un torn per a la presentació de la documentació. 

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA QUERELLA ARGENTINA. 

 

1- Si sóc querellant, puc presentar una denúncia pels mateixos fets? 

No: els dos procediments són excloents. Però pots denunciar altres fets dels que tinguis coneixement i t'interessi 

particularment denunciar. 

 

2- Puc denunciar alguna cosa encara que no m'hagi passat a mi? 

Sí, pots. 
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3- Puc denunciar en qualsevol consolat Argentí? 

Sí, no hi ha limitació geogràfica. 

El Ministeri de Relacions Exteriors d'Argentina (Cancelleria) ha ordenat a tots els consolats argentins del món que rebin 

denúncies i adhesions contra els crims del franquisme, de forma gratuïta i actuant com a finestreta oficial de la Justícia 

argentina. 

 

Si has de dirigir-te a un altre Consolat, i que no fos el del teu domicili, seria convenient que abans d'anar es confirmi. 

 

4- Hauré de pagar alguna taxa o alguna cosa? 

No. Els Consolats tenen instruccions de no cobrar les taxes consulars. 

 

5- Després de posar la meva denúncia, hauré de testificar? 

En el moment de la presentació en el Consolat no cal. Només hauràs de presentar la documentació i els teus documents 

per identificar-te. 

No es pot descartar que si la denúncia revesteix particular interès en el curs del procediment, la Jutgessa decideixi 

prendre declaració, en aquest cas es buscarà una forma (per exemple, la teleconferència) que sigui la més accessible per al 

denunciant. 

 

6- A més de la denúncia escrita i els seus annexos ¿he de portar més documentació al Consolat? 

Només DNI, passaport o NIE (amb dues fotocòpies). En cas que es denunciïn fets relacionats amb algun familiar, cal 

presentar documentació que acrediti el vincle de parentiu. 

En els casos de denúncies o presentades per ENTITATS JURÍDIQUES, hauran d'aportar: 

A) la documentació de l'entitat, 

B) un certificat de l'autoritat de l'entitat autoritzant a la persona que presenta la denúncia o querella, 

C) els estatuts i el registre de l'entitat, 

D) el document d'identificació de la persona que realitza la presentació. 

 

7- Hi ha algun advocat de la causa que em pugui ajudar si em sorgeixen dubtes? 

El Casal Argentì de Barcelona dona assesorament gratuit  

Qualsevol dubte, contactar amb el Casal Argenti de Barcelona. info@casalargentino.org 675384396 

 8. He de presentar originals dels documents o és possible presentar fotocòpies? 

Pots presentar fotocòpies compulsades. 

En el cas d'expedients oficials, de Tribunals o Ministeris, si no s'obté l'original o una còpia compulsada s'haurà de 

presentar les dades oficials de l'organisme i les dades de contacte, per exemple: l'Arxiu del Tribunal Territorial Tercer de 

Barcelona, domicili, telèfons i si és possible, persona responsable. 

 

 

 

Casal Argentí de Barcelona, Març de 2015. 

 

¡SERÀ JUSTÍCIA! 
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Modelo de plantilla para denuncia testimonio: 

Testimonio-Denuncia 
 para la Querella 4591-10 del Juzgado Nº 1 

de Buenos Aires, República Argentina. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

DIRECCION: 

Correo electrónico 

Teléfono de contacto  

 

 

 

Testimonio: 

…….….(relato personal de lo acontecido, exhaustivo en datos, pormenorizado, pero sucinto, sin extender 

en explicaciones excesivas). 

 

Por todo lo expuesto, solicito a Su Señoría tenga en consideración esta denuncia en el marco de la 

Querella 4591/10 que tramita su Juzgado, en la confianza de que la justicia argentina pueda llevar a cabo 

lo que la española niega sistemáticamente.  

 

Documentación que se adjunta: 

 

…. 
 

Lista de Presos políticos que recuerdo: 

 

Lista de Asesinados/ Fusilados/ desaparecidos  que recuerdo: 

 

 

Lista de torturadores que recuerdo: 

…. 

Lista de carceleros que recuerdo: 

…. 
 

Lo que declaro en                 el     de              de 201 

 

 

 

Fdo.:  

 

Modelo de plantilla para adhesión de una entidad jurídica  
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Adhesión a la Querella 4591/10 

“N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1, ciudad de Buenos Aires, 

República Argentina. 

Sr/a ....................................................................., con documento de identidad nº ….. ……. ……  , en  

representación de la Entidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . ..  . . . . . .  . 

. . . . 

Con CIF Nº: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio social en ……. ……. ……… ……. …….. ……. , de  

la Ciudad ……… ……… …….., C.P. . . . . . , Provincia. . . . . . . . . . . . ., y País: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  

en relación con la causa por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura 

franquista, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la República Argentina, a 

cargo de la Jueza Dra. María Servini de Cubría, me presento y digo que: 

Deseamos  manifestar que la impunidad de la que han gozado y gozan los autores de delitos 

calificados en la normativa internacional como crímenes contra la humanidad, y la situación de 

desamparo en que se encuentran las víctimas del genocidio y sus familiares, que no han recibido 

por parte del Estado español ningún tipo de reparación por los enormes daños que han sufrido, 

afectan a todo el entramado social damnificado por la falta de justicia. 

Expresamos, en nombre de la entidad que represento nuestro decidido apoyo a la querella 

argentina 4591/10 contra los crímenes del franquismo, en la convicción de que constituirá un 

sustancial aporte para poner fin a la impunidad y conquistar la Verdad y la Justicia que nos es 

debida. 

En………………… a………de…….. de 2013 

 

Firmado:_____________________ 

 

 

Sello de la entidad 
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MODELO DE PLANTILLA PARA ADHESION DE PERSONA FISICA  

Adhesión a la Querella 4591/10 

“N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nº 1, Secretaría Nº 1, ciudad de Buenos Aires, 

República Argentina. 

Sr/a ....................................................................., con documento de identidad nº ….. ……. ……  ,  

Con Documento de Identidad ( DNI, Pasaporte o NIE) Nº: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  

con domicilio en ……. ……. ……… ……. …….. ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de la Ciudad ……… ……… ……… . . . . . . .. . . .C.P. . . . . . , Provincia. . . . . . . . . . . . .,  

y País: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

en relación con la causa por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura 

franquista, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la República Argentina, a 

cargo de la Jueza Dra. María Servini de Cubría, me presento y digo que: 

Deseo  manifestar que la impunidad de la que han gozado y gozan los autores de delitos 

calificados en la normativa internacional como crímenes contra la humanidad, y la situación de 

desamparo en que se encuentran las víctimas del genocidio y sus familiares, que no han recibido 

por parte del Estado español ningún tipo de reparación por los enormes daños que han sufrido, 

afectan a todo el entramado social damnificado por la falta de justicia. 

Expreso, en nombre propio mi decidido apoyo a la querella argentina 4591/10 contra los 

crímenes del franquismo, en la convicción de que constituirá un sustancial aporte para poner fin a 

la impunidad y conquistar la Verdad y la Justicia que nos es debida. 

En………………… a………de…….. de 2013 

 

Firmado:_____________________ 
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Text íntegre de la Resolució del Parlament de 

Catalunya. 

Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 

públiques de memòria democràtica 

Tram. 302-00072 / 10 

 

Ple del Parlament 

Sessió núm. 18, 2013.10.10, DSPC -P 33 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en la sessió celebrada el 10 d'octubre de 

2013, d'acord amb l'article 139 del Reglament, ha debatut la 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

polítiques públiques de la memòria (tram. 302-00072 / 10 ), 

presentada pel diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra 

Unida, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 38368), pel grup 

Parlamentari de Ciutadans (Reg . 38660) i pel Grup 

Parlamentari d'Unió (Reg. 38668). 

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 139 del 

Reglament, ha aprovat la següent 

MOCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya condemna solemnement totes 

les declaracions o activitats que comportin qualsevol tipus 

d'enaltiment, trivialització, exculpació o negació del nazisme, 

el franquisme i la resta de règims feixistes, totalitaris i 

dictatorials, com impròpies d'una societat democràtica, i 

rebutja el reconeixement que va rebre la Germandat de 

Veterans de la Divisió Blava per la seva participació en l'acte 

celebrat l'11 de maig de 2013 a la caserna de la Guàrdia Civil 

de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 

2. El Parlament de Catalunya condemna les explicacions 

oficials que intentaven equiparar l'Associació d'Aviadors de la 

República, que van defensar la legalitat democràtica, amb una 

unitat que va ajudar al règim nazi d'Adolf Hitler. 

3. El Parlament de Catalunya demana novament al Govern de 

l'Estat la substitució de la delegada del Govern a Catalunya, en 

aquesta ocasió per haver participat en un acte d'homenatge a 

la Germandat Nacional de Veterans de la Divisió Blava i haver 

equiparat qui lluitar per defensar l'Estat de dret representat 

per la Segona República amb qui es van enfrontar. Aquesta 

petició es fa a l'empara de la Decisió marc 2008/913 / JAI del 

Consell de la Unió Europea, relatiu a la prohibició de les 

actituds de negació o trivialització de crims contra la 

humanitat o del feixisme. 

4. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l'Estat que 

compleixi les recomanacions de la Comissió d'Experts per al 

Futur de la Vall dels Caiguts, lliurat al ministre de la 

Presidència el 29 de novembre de 2011, per convertir-lo en un 

lloc de memòria de totes les víctimes de la Guerra Civil i la 

repressió franquista posterior, incloent la recomanació que 

proposa que les restes del general Francisco Franco siguin 

traslladats al lloc que designi la família o, si s'escau, en el lloc 

que sigui considerat digne i més adequat. 

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport 

tècnic i assessorament a les famílies catalanes que vulguin 

retirar les restes dels seus familiars del Valle de los Caídos i fer 

les gestions necessàries davant el Govern de l'Estat per fer-ho 

possible. 

6. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l'Estat la 

devolució immediata dels «papers de Salamanca» que queden 

pendents de retorn a Catalunya, en compliment dels 

compromisos adquirits pel propi Govern de l'Estat. 

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

cooperar amb tots els organismes judicials 

internacionals que investiguin crims contra la 

humanitat comesos durant la dictadura franquista, en 

aplicació del principi de justícia universal, i 

especialment a donar suport a la querella que es 

tramita a l'Argentina per les víctimes catalanes. 

8. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a 

l'acció jurídica en el procediment que es tramita a 

l'Argentina per l'assassinat i magnicidi del president 

Lluís Companys. 

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa al 

Memorial Democràtic, a: 

a) Continuar -el dotant de recursos suficients per a exercir les 

funcions que la llei li encomana. 

b) Donar un nou impuls, d'acord amb els ajuntaments afectats, 

a la Xarxa d'Espais de la Memòria. 

c) Estudiar el Decret 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració 

del Departament de Governació i Relacions institucionals, amb 

l'objectiu de fer arribar als òrgans de govern del Memorial 

Democràtic - Junta de Govern, Consell Assessor i Consell de 

Participació - una proposta de millora, de manera que amb el 

consens de totes les parts faci arribar al Govern un text que no 

afecti les competències d'aquest organisme establertes per la 

Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, tal 

com es va aprovar a la Comissió d'Afers Institucionals el 2 

octubre 2013. 

d) Incrementar el suport a l'activitat de les entitats 

memorialistes. 

e) Dotar d'un local o seu estable al centre de Barcelona que 

pugui acollir les seves activitats, més enllà de la simple gestió 

administrativa. 

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport a l'acord de l'Ajuntament de Barcelona del 16 

maig 2013 que reclama al Govern de l'Estat que li cedeixi de 

manera incondicionada de l'edifici de la Direcció General de la 

Policia situat a la via Laietana, 43, per a destinar a equipament 

de memòria democràtica, ia fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l'Estat per aconseguir la cessió. 

b) Iniciar negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per 

impulsar conjuntament un projecte per convertir l'edifici de la 

via Laietana, 43, en un equipament de memòria democràtica. 

Palau del Parlament, 10 octubre 2013 

El secretari tercer La presidenta del Parlament 

Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

 


