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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de promoció de 
l’enoturisme
250-00726/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 69251; 69476).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.07.2022 al 02.09.2022).
Finiment del termini: 05.09.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
250-00727/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 69252; 69477).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.07.2022 al 02.09.2022).
Finiment del termini: 05.09.2022; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre l’aplicació 
dels mitjans de contenció mecànica als centres penitenciaris
251-00005/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 67512 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 21.07.2022

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

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 l’aplicació dels mitjans de contenció mecànica en els cen-

tres penitenciaris

Objecte
L’objecte d’aquest grup de treball és l’estudi de l’impacte que comporta l’aplicació 

dels mitjans de contenció mecànica en la integritat física i moral de la població reclusa.
Els continguts bàsics del grup de treball son els següents: 
– L’avaluació i investigació de les actuacions portades a terme en aplicació de 

contencions mecàniques per part dels centres penitenciaris.
– L’anàlisi de la normativa vigent, ja sigui de rang legal, de rang reglamentari, 

recomanacions o circulars. En especial, serà objecte d’anàlisi la Circular 1/2022 de 
la Secretaria de Mesures Penals.

– L’estudi del informes emesos per organismes oficials, nacionals com interna-
cionals, i els emesos per entitats de drets humans, nacionals i internacionals, que es 
pronuncien sobre aquest mitjà coercitiu i les recomanacions que se’n deriven així 
com l’estudi de la bibliografia publicada sobre l’aplicació dels mitjans de contenció 
mecànica.
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– L’anàlisi de models comparats en l’àmbit internacional.
– La formulació de propostes legals, reglamentàries i similars per garantir el 

màxim respecte a la integritat de les persones que es troben privades de llibertat.
– Tot aquell contingut que es consideri necessari abordar a resultes del treball 

que vagi portant a terme el grup de treball.

Composició
El grup de treball és integrat per un representant de cadascun dels grups parla-

mentaris. Així mateix, es preveu que hi assisteixin de forma permanent els següents 
experts: 

– Sr. Iñaki Rivera Beiras, Director de L’Observatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona.

– Sra. Olga Casado, membre de l’equip de treball del Mecanisme Català de Pre-
venció de la Tortura (MCPT).

– Sr. Mauro Palma, ex President del Comitè Europeu per la prevenció de la Tor-
tura (CPT) i actual Garant dels drets de les persones privades de llibertat (MNPT) 
d’Itàlia.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
La durada del Grup de Treball serà d’un any a partir de la seva constitució.
El Grup de Treball redactarà, dins del dit període, un informe final dirigit a la 

Comissió de Justícia que haurà de recollir la opinió majoritària del membres del 
grup de treball atenent al criteri del vot ponderat, segons el qual cada membre re-
presenta un nombre igual de diputats que integren el seu grup parlamentari. També 
hauran de transmetre’s a la Comissió de Justícia, en el cas que n’hi hagi, els vots 
particulars formulats per les minories i no incorporats a l’informe.

Mètode de funcionament
Una vegada constituït el Grup de Treball, aquest elaborarà una proposta de Pla 

de Treball en el que es farà la relació de la proposta d’audiències institucionals i de 
la societat civil així com la relació de tota aquella documentació i informació que 
sigui necessària sol·licitar.

El grup de Treball es reunirà de forma mensual.

Directrius de funcionament
Existirà un coordinador del grup que actuarà com a contacte entre l’Administra-

ció parlamentària i el grup de treball que serà designat pel grup de treball.
Es designen com a experts que podran assistir i intervenir de forma permanent a 

les reunions aquells designats l’apartat relatiu a la Composició.
El Pla de Treball contindrà aquells experts que puntualment es consideri que hi 

puguin assistir per assistir al grup de Treball i que formen part de l’Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, així 
com aquells altres experts, tècnics o representants d’entitats, organitzacions i grups 
socials i responsables polítics la presència de les quals es consideri d’interès.

La resta de directrius de funcionament es fixaran una vegada constituït el Grup 
de Treball per part dels seus integrants.

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, 6 de juliol de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP 

CUP-NCG. David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP


