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Sessió 3 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i deu 
minuts. Presideix Rosa Maria Ibarra Ollé, acompanyada del secretari, Juan Milián Querol. 
Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Anna Figueras i Ibàñez, Germà Gor-
dó i Aubarell, M. Assumpció Laïlla i Jou, Fabian Mohedano Morales, Eduardo Reyes i Pino 
i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera 
i Pla, Elisabeth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; 
Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Mireia Vehí i Cantenys, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 
l’adjunt general, Jaume Saura Estapà, i de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i 
dels adolescents, Maria Jesús Larios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la 

Prevenció de la Tortura corresponent al 2015 (tram. 360-00003/11). Síndic de Greuges. Pre-
sentació de l’informe. (Informe: BOPC 37, 26).

La presidenta

Bona tarda a tots i a totes. Bé, abans de començar, si us sembla, passaria a la lectu-
ra de la carta que ens ha fet arribar el síndic aquest mateix matí, en el sentit que diu..., 
bé, en el seu primer paràgraf parla del fet que avui farà la compareixença per presentar 
l’informe relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura, 
i en el segon punt diu: «Amb la present sol·licito a la Comissió del Síndic de Greuges 
l’ampliació de l’ordre del dia d’aquesta sessió per tal d’incloure un nou assumpte, com 
és l’actuació d’ofici iniciada pel Síndic de Greuges sobre el Pla urbanístic de l’aeròdrom 
de la Cerdanya, arran de les informacions aparegudes avui a diversos mitjans de comu-
nicació.»

L’ampliació de l’ordre del dia no és una facultat del síndic, sinó de la Mesa, en tot 
cas, i, en aquest cas, jo crec que l’hem de sotmetre a votació dels membres de la co-
missió.

Jo no havia tingut oportunitat de llegir la carta, me l’han donada ara mateix. (Veus 
de fons.) Ja, ha entrat aquest matí, sí, sí... Però, en tot cas, veig que aquí vol parlar d’una 
actuació d’ofici iniciada pel Síndic de Greuges. No vol, diguem-ne, ni aclarir unes de-
claracions fetes ni re d’aquest tema, no? No ho sé, valorem si realment s’ha d’ampliar 
aquest ordre del dia amb un altre tema o ho deixem per a una propera compareixença, 
eh?, en què tots plegats ens puguem haver preparat millor aquest tema.

El que m’ha manifestat el síndic de paraula és que ell el que farà és explicar aquest 
tema en un màxim de deu minuts, i si hi ha algú que li vol fer una pregunta que la hi 
faci, però que ell el que vol, el seu motiu..., és explicar. 

Per tant, jo crec que per aclarir les coses el millor és que votem i ja està. Sí? Votem? 
(Pausa llarga.)
És que jo, la veritat és que..., o sigui, llegint la carta és com una cosa molt més for-

mal, no?, del que inicialment semblava, eh?, perquè s’amplia per una actuació d’ofici 
que ha iniciat el síndic. Per tant, entenc que sí que seria millor potser que en una altra 
ocasió tots plegats haguéssim tingut l’oportunitat d’haver-nos llegit aquesta actuació, o 
si ell té l’amabilitat de fer-nos arribar les actuacions que hagi engegat i informar-nos-en 
millor per poder... No ho sé. 

(Antoni Balasch i Parisi demana per parlar.)
Sí?

Antoni Balasch i Parisi

Per part nostra, no hi ha problema. Només volem deixar constància que una compa-
reixença vol dir que el tema el tens preparat, i ara serem més oients que... És a dir, escol-
tarem les seves explicacions, i cap problema a fer-ho, al final forma part de la transpa-
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rència, per tant cap problema, però en tot cas deixant constància que és un tema que no 
el tenim preparat, que ha sortit avui a la premsa, i que per tant no tindrà la profunditat 
que podria tenir una compareixença en la qual pots fer les preguntes precises per buscar 
una resposta precisa. Però cap problema perquè faci les explicacions.

(Fernando Sánchez Costa demana per parlar.)

Fernando Sánchez Costa

Però els seus aclariments els pot fer davant la premsa, també. És a dir...

La presidenta

En tot cas, la seu parlamentària és la que pertoca per donar informació sobre les ac-
tuacions que com a síndic fa.

(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.)

Alberto Villagrasa Gil

Sí, pero si da la información lo normal es que antes se dé un dossier, se dé una ex-
plicación, tengamos una documentación, porque para estar de oyentes de algo que, a lo 
mejor..., simplemente viene a excusarse... No quiero ser cómplice de una excusa, por 
mucho síndico que sea. Entonces, lo normal es que si vamos a opinar sobre un informe 
del síndic se tenga una documentación. Para estar de oyentes o hacer de comparsas, mu-
cha gracia, a nosotros, no nos hace.

La presidenta

Si us sembla, passem a votació. 
(Pausa.)
Vots... 
(Marta Moreta Rovira demana per parlar.)
Sí?

Marta Moreta Rovira

Votem si està en l’ordre del dia o no? Si s’amplia o no? (Veus de fons.) D’acord.
(Pausa.)

La presidenta

Bé, doncs, vots a favor de l’ampliació de l’ordre del dia?
Per unanimitat, tenint en compte aquestes excepcions que en tot cas transmetrem al 

síndic: que és simplement a títol informatiu i que, a més a més, aquesta comissió es re-
serva el dret que en una propera compareixença se li puguin demanar explicacions so-
bre aquesta actuació. Us sembla correcte? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs vinga, som-hi.
(Pausa llarga.)

La presidenta

Molt bona tarda, síndic; molt bona tarda a tot l’equip que us acompanya. En primer 
lloc, dir-vos que la comissió acaba de votar la vostra sol·licitud d’ampliació de l’ordre 
del dia i que l’ha acceptat, amb el benentès que no la tractem com una compareixença 
habitual, perquè, evidentment, no hem tingut temps de conèixer l’actuació d’ofici que 
heu engegat en el tema que manifesteu, i que, per tant, la comissió es reserva el dret, di-
guem-ne, que en una propera compareixença..., o sol·licitar-vos una compareixença de 
nou per poder-vos interpel·lar sobre els temes que en aquest assumpte es puguin derivar. 
D’acord? (Pausa.)

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme 
Català per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015

360-00003/11

Per tant, si us sembla bé començaríem ara per l’informe principal, que és el que ha 
motivat la compareixença d’avui, i quan acabem farem deu minutets, que és el que em 
demanàveu abans, per poder fer les explicacions que creieu sobre l’altre assumpte. 

Gràcies.
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El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta. Agraït pel fet que s’hagi votat positivament, i afegir, encara que 
corro el risc que em diguin que els demano molt, que tractin amb molt de «carinyo», 
també, la petició que va entrar la setmana passada, que suposo que demà veurà la Mesa, 
perquè es faci una comissió monogràfica sobre abusos, sobretot el que el síndic realitza 
sobre el tema d’abusos a menors. No només sobre una escola que ha donat lloc a molt 
debat i molta projecció mediàtica, i sobre la qual també hem actuat, sinó en general. 
I hem demanat que, si és possible, tingués una resposta amb la màxima celeritat per 
part del Parlament i d’aquesta comissió.

Presentaré, de la forma més sintètica possible, l’informe anual del Mecanisme Cata-
là per a la Prevenció de la Tortura, de gener del 2016, que inclou tot el 2015. Enguany, 
trencant una mica la tradició, el vàrem presentar al gener. Excuso dir-los per què... Per-
què al desembre, en els àmbits parlamentaris i governamentals de Catalunya, hi havia 
uns certs moviments d’ocupació i de preocupació que impedien situar de forma escaient 
i atenta la presentació d’aquest informe, i no volíem que fos utilitzat per ningú com un 
instrument en aquestes preocupacions.

Aquest és el cinquè informe d’aquesta matèria. Algú podria dir que és el sisè, perquè 
el primer de tots va ser simplement sobre com construíem el mecanisme, el reglament, 
etcètera. Però de treball i de balanç de treball és el sisè. 

El 2015 hem visitat quaranta-cinc centres. Evidentment, són menys que els de l’any 
anterior. Són diferents. L’any 2014 hi havia un bon grapat de centres puntuals de policia 
local o autonòmica. Enguany, ens hem centrat en centres de més complexitat, com són 
mòduls penitenciaris concrets, centres residencials, centres d’infants i sociosanitaris. 
Hem fet un altre tipus de visita que ha requerit més temps.

Hem fet algunes innovacions metodològiques. Hem incorporat a l’equip una met-
gessa especialista en psiquiatria i en medicina legal i forense, i un metge internista ens 
ha ajudat. I una altra novetat és que fem les comunicacions postvisites de la forma més 
ràpida possible perquè les autoritats que estan al front dels equipaments visitats puguin 
tenir l’amabilitat de considerar les recomanacions i aplicar-les si els sembla oportú. Fou 
una indicació que ens va fer l’APT, l’Associació per a la Prevenció de la Tortura, segura-
ment l’organització més prestigiosa del món, amb seu a Ginebra, perquè no ens esperés-
sim a final d’any a amuntegar totes les recomanacions.

Totes les visites van seguint uns protocols prèviament establerts, singularitzats en 
funció del tipus de centres que supervisem. I, per tant, l’equip que fa la visita decideix 
els objectius i totes les seves formes, afegint, com és conegut, que les fem sense avís 
a qualsevol hora del matí, tarda o nit en uns espais sempre de privació de llibertat. 
Visitem només espais de privació de llibertat, i amb l’objectiu de prevenció. No som un 
mecanisme de reacció –per a això ja existeix el síndic, que és el que rep queixes–, sinó 
d’anàlisi de les condicions per veure com cal millorar-les perquè no es puguin donar 
maltractaments. 

Hem fet entrevistes en privat a moltes persones que estaven en aquests centres, i 
sempre garantim la voluntarietat de l’entrevista i la confidencialitat sobre el que versaria 
l’entrevista. 

Hem avaluat tots aquests continguts, i en part ho tenen reflectit a l’informe.
Permetin-me que els subratlli les consideracions generals gruixudes que fem arran 

de l’experiència del 2015. Saben que any rere any, a més de tota la informació de què 
disposen, centre visitat per centre, fitxa, etcètera, els fem unes macroconsideracions, i 
enguany són les següents: primer, el protocol d’Istanbul, connais pas; és un desconegut 
en el sistema legal, administratiu, institucional, de Catalunya. I això ho hem de corregir. 
Segon, que cal desenvolupar més les normatives europees, directives comunitàries, so-
bre els drets dels detinguts. I, tercer, que cal mirar més a fons què succeeix en l’ingrés 
de gent gran en els centres residencials. 

Vaig ràpidament a cadascun d’aquests apartats.
Primer, vàrem ja fer algunes consideracions sobre el protocol d’Istanbul en algunes 

jornades que havíem fet monogràficament amb motiu del Dia Mundial contra la Tortu-
ra, en sessions a les quals sempre les diputades i diputats d’aquesta comissió estan con-
vidats. Em refereixo al que s’anomena Manual per a la investigació i la documentació 
eficaces de la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants. És un 
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manual que va ser fruit..., després de tres anys de treball per part de l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans l’agost del 99. Per tant, ja fa 
un cert temps. I, a continuació, es van publicar tres guies de les Nacions Unides per 
aplicar-lo. 

No forma part dels nostres currículums universitaris, ni de la formació especialitza-
da ni continuada del nostre personal..., quan tant el Comitè de les Nacions Unides com 
el Comitè del Consell d’Europa per a la Prevenció de la Tortura, en diverses ocasions, 
han advertit el Govern espanyol que no s’aplicava el protocol d’Istanbul. 

En aquest sentit, nosaltres considerem que hem de sortir d’aquest profund desconei-
xement. I, per tant, recomanem al Govern de la Generalitat, i hem començat ja a treba-
llar-hi, que promogui el coneixement i l’ús del protocol d’Istanbul. Que s’adoptin me-
sures, com per exemple que no es puguin fer reconeixements mèdics que no siguin en 
privat. No pot ser que es faci un reconeixement mèdic al costat de la persona que potser 
és la que ha causat algun tipus de maltractament a la persona que és reconeguda. Ni per 
raons de seguretat, que hi ha altres formes de garantir aquesta seguretat. No pot ser que 
ens trobem, com s’ha trobat l’equip, amb algun responsable, en aquest cas una policia 
local, que ens digui: «El detingut és meu.» Els detinguts tenen uns drets, com diu el ma-
teix protocol d’Istanbul. Cal garantir que en aquests exàmens mèdics quedi registrada 
qualsevol al·legació de maltractament, sigui contrastada o no. Ha de quedar registrat tot 
allò que al·legui la persona que és revisada. I, per descomptat, qualsevol signe de vio-
lència que s’observi, fins i tot encara que la persona que és visitada no ho denunciï. El 
professional ho ha de fer constar. I, per tant, ens hem d’ajustar a aquests estàndards que 
hi ha en el protocol d’Istanbul.

Segon, l’any 2014 ja fèiem algunes consideracions sobre com no s’observaven, en 
línies generals, les directives adoptades per la Unió Europea relatives a traducció, inter-
pretació, informació, en els processos penals i en les detencions. 

Les directives 64/2010 i 48/2013 han estat ja correctament transposades a la legisla-
ció i a la praxi policial. Pel que fa a la segona, el nou article 520 de la Llei d’enjudicia-
ment criminal reconeix el dret de la persona detinguda a mantenir una entrevista amb el 
lletrat que l’assisteix abans de la declaració policial.  

També hem avançat en el tema de la traducció i la interpretació. Només cal retreure 
que en alguns casos es dóna l’absència de l’intèrpret.

S’ha previst escurçar el termini de compareixença de l’advocat en dependències po-
licials de vuit a tres hores. Gran pas endavant amb què fem realitat el mandat constitu-
cional d’assistència lletrada als detinguts.

Però tenim encara dèficits. Es produeix una deficient, a més de tardana, transposi-
ció de la directiva pel que fa al dret d’accés als elements d’actuacions. En aquest sentit, 
nosaltres demanaríem i recomanaríem que s’ampliés el tipus d’informació a donar al 
lletrat quan assisteix el detingut. Ens trobem, de vegades, una informació que és una 
sola línia i en què manca tota precisió, més enllà del lloc, data i hora de detenció, d’on 
ha comès el delicte i la identificació d’aquest delicte. Cal anar més lluny, com està pre-
vist en la mateixa normativa que es vol transposar, i, fins i tot, cal anar més lluny tal 
com diverses vegades ha dit el mateix Tribunal Constitucional.

Per tant, recomanem que es respecti aquest mandat europeu, que la Direcció Ge-
neral de la Policia de Catalunya elabori una nova circular per ampliar aquests supòsits, 
que el full informatiu per als detinguts també sigui ampliat i s’adeqüi a aquests supò-
sits i crear una llista o un registre diari d’intèrprets a disposició efectiva de les forces i 
cossos de seguretat.

I, en tercer lloc, hem recomanat que es canviïn les pautes que s’utilitzen avui quan 
s’ingressen persones a geriàtrics, persones que no estan incapacitades legalment però 
que no poden manifestar lliurement la seva voluntat. Pensem que és evident que hi ha 
d’haver un sistema ràpid per a aquests ingressos. No serà el mecanisme ni l’equip qui 
ho negui. Però amb garanties. I, per tant, es pot donar lloc a abusos si no garantim..., 
aquests ingressos.

En vàrem demanar l’opinió a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i ens va 
passar una ponència, que en part també tenen incorporada a l’informe, on deixa molt 
clar què és el que caldria tocar. El mateix Codi civil de Catalunya, a l’article 212.4 del 
llibre segon, estableix que l’internament en un establiment especialitzat d’una persona 
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per raons de trastorns psíquics o malalties que puguin afectar la seva capacitat cognitiva 
requereix autorització judicial, mentre que un decret del Govern de Catalunya s’ho salta 
i ho obvia. Cal modificar aquest decret. I cal adoptar les normes, tant els requeriments 
propis de legalitat com el que hi ha en el Codi civil. I això demanem que es faci de for-
ma immediata, i que es notifiquin aquests ingressos a l’autoritat judicial en el termini 
més breu possible, fins i tot si aquest ingrés s’ha de fer per via d’urgència. I, òbviament, 
canviar el decret corresponent i comunicar de forma immediata la qüestió a la fiscalia 
pertinent.

El 2015, a banda d’aquestes consideracions, és l’any que hem d’assenyalar que s’ha 
produït la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei del Parlament de Catalu-
nya 24/2009, de 23 de desembre, que regula les competències del Síndic de Greuges i 
que en un dels seus títols trasllada fil per randa el protocol de les Nacions Unides sobre 
una possible autoritat catalana de prevenció de la tortura. El Tribunal Constitucional, 
en la seva sentència, diu que l’equip del síndic i el síndic no poden actuar en nom de 
les Nacions Unides. Digui el que digui el protocol de les Nacions Unides, que parla de 
mecanismes descentralitzats, en plural, i malgrat que en alguns estats –el Regne Unit, 
l’Argentina i una llarga llista– hi han quantitat de mecanismes diversos, el Constituci-
onal espanyol ha interpretat que no podia ser per nomenament i per assenyalament del 
Parlament de Catalunya. 

El tribunal reconeix el síndic en les seves competències en la prevenció de la tortura 
i l’anima a continuar aquesta tasca, i li assenyala, atès que són coincidents amb les del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que per una addicional introduïda al 
Senat a la Ley de la oficina judicial és el Defensor del Pueblo, que seria recomanable 
que es fes un conveni entre el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo per a aquesta 
tasca. Immediatament després d’haver conegut la sentència, vàrem trametre al Defensor 
del Pueblo una proposta de conveni, i la resposta del Defensor del Pueblo va ser que no 
tenia cap intenció de subscriure cap conveni de col·laboració, perquè considerava cor-
recte com les lleis delimitaven les competències.

També diu el tribunal que si de cas es comuniqui al Govern espanyol que sigui ell 
el que nomeni el síndic com a mecanisme. I el que els parla garanteix que una vegada 
tinguem un govern no pas en funcions li ho comunicarem per si ho considera oportú. 

Saben vostès quin és el nombre de visites que fa el mecanisme. Abans he citat les 
que nosaltres fem i per quin motiu les hem reduïdes. I volia afegir que mentre que el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, segons memòria presentada a les Na-
cions Unides, costa 744.402,19 euros, el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 
no ha costat ni un euro d’increment en el pressupost del síndic des que funciona. Podrí-
em desglossar-ho? Sí. Ens aproximaríem als cent mil euros, que hem integrat, sense cap 
augment, a les partides que transmetem i demanem que s’introdueixin al títol correspo-
nent del Parlament de Catalunya, al seu pressupost. Com que aquest tema va sortir en 
l’anterior comissió per una altra matèria, sí avançar-los que en el pressupost del 2016, 
però no per aquest tema, sinó per l’encàrrec que hem rebut per la Llei de transparència, 
sí que ens veurem obligats a un petit relatiu increment per tenir més mitjans per poder 
exercir les competències que vostès ens van donant.

Tenen al final de l’informe les conclusions i recomanacions més importants que fem 
enguany, a banda d’aquestes generals, que es refereixen a no només el desconeixement 
del protocol d’Istanbul i a la transposició insuficient de la directiva europea, sinó a la 
persistència d’alguns indicis de maltractaments en centres penitenciaris; es refereixen a 
la necessitat de coordinar les policies locals i el Cos de Mossos d’Esquadra, i es refe-
reixen a la desproporció que trobem de vegades en les mesures disciplinàries en centres 
d’internament d’infants i adolescents.

Moltes gràcies, presidenta, i a la vostra disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, síndic. Per tant, ara començarem la intervenció dels grups sobre l’in-
forme que ens acabeu de presentar. Té la paraula la diputada Carmen de Rivera, pel 
Grup de Ciutadans. Cinco minutos.
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Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Síndic y personas del equipo del síndic que lo acompañan, en 
primer lugar agradecer muy sinceramente este informe del que se ha hecho entrega, va-
liosísimo, porque no solo cuenta y explica todo lo que se ha hecho desde el Mecanismo 
Catalán para la Prevención de la Tortura, sino que además lleva una serie de recomen-
daciones para mejorar todos aquellos aspectos que han sido puestos de relevancia en el 
propio informe.

Y así, por orden, nos encontramos con que se alerta sobre un deficiente conocimien-
to de los reglamentos establecidos por el protocolo de Estambul por parte del personal 
sanitario que atiende a personas privadas de libertad, que es un mandato de Naciones 
Unidas que no se acaba de implantar, por lo menos correctamente, en Cataluña. Por 
ello, recogemos la recomendación contenida en este apartado del informe de que por 
parte del Instituto de Medicina Legal se elabore un protocolo de cumplimiento obligado 
de acuerdo con las directrices de Estambul. A estos efectos, nosotros, el Grupo Parla-
mentario de Ciudadanos, presentaremos una propuesta de resolución en la correspon-
diente comisión para que así se arbitre.

Sobre la reforma del artículo 520 de la Ley de enjuiciamiento criminal, está claro 
que por parte de la Dirección General de la Policía se está haciendo una interpretación 
contraria no solo al espíritu, sino a la letra, de las directivas europeas, en concreto aque-
lla directiva, que es la 13/2012, en lo relativo a los derechos de acceso a documentación 
de los letrados de todas aquellas actuaciones esenciales para impugnar la propia deten-
ción. Y, así, aunque, como usted bien ha indicado, la entrevista que se tiene que hacer 
con el detenido previa a la declaración..., pues en este aspecto se ha mejorado y se está 
cumpliendo, sí existe un verdadero problema con la puesta a disposición de todos aque-
llos materiales y elementos que resulten fundamentales para determinar la legalidad, en 
todo caso..., conforme a la legislación, de la detención.

Por lo visto, síndic –bueno, yo he tenido ocasión de verlos–, se entrega, se cumpli-
menta, un sencillo impreso en el que hay una línea para cada concepto, de tal manera 
que como el nombre del delito sea un poco largo no se puede ni llegar a especificar. Po-
dríamos decir que los ciento cuarenta caracteres de un tuit sobran para la información 
que se está dando en este impreso que se libra a los letrados con los motivos y circuns-
tancias de la detención.

Todo ello, evidentemente, pone en cuestión, por impracticable, la efectividad del de-
recho de defensa, que a fin de cuentas es lo que pretendía la directiva. 

Así, pues, hacemos nuestras las recomendaciones que hace el síndic en este informe, 
y propondremos que la Dirección General de la Policía de Cataluña elabore una nueva 
circular en la que se establezca el derecho de la persona detenida a obtener, o sus abo-
gados, salvo en los casos previstos por la propia directiva, como se indica en el informe, 
los materiales y documentos que han propiciado la detención, y que se adecúe la hoja 
informativa sobre los motivos de la detención que se entrega al letrado, y abandonar de 
una vez este modelo que yo denomino «tuit».

Por supuesto, y por lo que se refiere a los intérpretes, nos parece muy acertada la 
propuesta, o la recomendación, de que haya un listado diario de aquellos intérpretes que 
están disponibles efectivamente a fin de agilizar y que sea mínimo el término en que la 
persona está detenida.

Respecto al ingreso de los mayores no incapacitados en residencias, y ante las du-
das de que no fuera un ingreso voluntario, porque muchas veces lo manifiestan los pro-
pios familiares o acompañantes, también nos parece interesante la recomendación que 
se efectúa. Y nosotros creemos que sería bueno que en los mismos CAP se hiciera una 
campaña, esa campaña que propone el síndic..., si se pudiera hacer en los propios CAP. 
Y de esto nosotros también propondremos una propuesta de resolución sobre la impor-
tancia de tener firmado algún tipo de documento para que una vez llegado el momento 
se respeten las decisiones tomadas en libertad y con capacidad.

Por último, también, y respecto a los centros de personas mayores, las contencio-
nes que se practican en estos centros, y vistas las distintas situaciones observadas por 
el síndic que se explican en el informe, creemos que se debería elaborar un protocolo 
obligatorio y común para todos los centros, públicos y privados, en el que se estable-
ciera que estas contenciones sean en cualquier caso por indicación médica y no por el 



DSPC C 79
11 d’abril de 2016

Sessió 3 de la CSG 9 

resultado de la voluntad familiar. Y, además, como se ve en los propios informes del 
síndic, en que se habla de elementos de contención que los proveen muchas veces las 
propias familias, son las propias familias que indican que se ha de contener..., nosotros 
entendemos que tiene que haber un protocolo, y que quede muy claro, primero, que sea 
en último lugar, segundo, que sea a criterio médico, y que haya una homogeneización 
de estos elementos.

Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, síndic, ya sabe..., tuvimos oca-
sión de manifestar nuestra posición al respecto y lo que había dicho. Nosotros también 
creemos –bueno, creemos porque se ve clarísimo en la sentencia– que nos han suspen-
dido las funciones del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura, y que como 
tal..., nosotros también le instamos..., o le decíamos: «Bueno, a ver si se establece una 
verdadera colaboración con el Defensor del Pueblo.» Queríamos saber cómo iban las 
cosas. Por lo que parece que pone el informe, no son extraordinarias, las relaciones. 
Pero sí me gustaría que nos dijera algo.

Por último, y con respecto a los menores privados de libertad, hemos podido leer las 
visitas efectuadas y las condiciones en las que se desarrolla esta estancia de estos meno-
res en estos centros, y, desde luego, les felicitamos, a usted y a su equipo, por el trabajo 
hecho y por las recomendaciones que se dan. Porque, verdaderamente, hay problemas, 
o como mínimo los internos se quejan, los adolescentes que están internados, sobre 
comida, escolaridad, castigos y medidas de contención que muchas veces, lamentable-
mente, son más rigurosas de lo que deberían ser.

Y..., un minuto más, por favor, presidenta. No hemos visto, y yo quería traer a cola-
ción, el centro... Bueno, por suerte en este año no hemos visto ningún informe terrorí-
fico, terrible, como el que se hizo..., no sé si fue en el informe del 2014 o del 2013 del 
centro de menores Font Fregona, creo que se llamaba, donde había una silla para atar a 
los menores y en que encima, además, se utilizaba a otros menores también para parti-
cipar en esta contención o castigo. Queríamos saber si habían vuelto ustedes por el cen-
tro de Font Fregona a comprobar que todas las recomendaciones que se dieron estaban 
en marcha.

Y, por último –ya termino–, se indica en su informe que hay indicios de malos tra-
tos en centros penitenciarios catalanes. No así se dice en qué centros o qué es lo que se 
ha detectado. También dice «indicios», no «constatación». Quisiéramos saber si se pude 
saber algo más al respecto para hacer las oportunas propuestas de resolución o iniciati-
vas parlamentarias.

Nada más y muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula la portaveu del Grup Socialista, la senyora 
Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Hola, bona tarda. Senyora presidenta, síndic, totes les persones que l’acompanyen..., 
a veure, l’informe, el Grup Parlamentari Socialista creiem que és un informe molt va-
luós, que ens permet tenir un gran coneixement del Mecanisme Català de Prevenció de 
la Tortura. I, per tant, en primer lloc, volia felicitar-los per aquest informe, que pensem 
que és exhaustiu i força concret en molts aspectes.

La meva intervenció la divideixo en sis blocs per tal que ho puguem estructurar de 
forma organitzada. I el primer, com ja s’ha anat apuntant i com ha dit vostè mateix..., 
iniciarem..., el protocol d’Istanbul, que evidencia aquest gran desconeixement, malgrat 
que és una guia molt útil per documentar de manera científica les denúncies, i tortures 
i maltractaments. 

És evident, doncs, que aquest desconeixement per part dels professionals, per les 
institucions responsables..., per nosaltres és un fet molt negatiu en l’eficàcia d’aquestes 
denúncies pels maltractaments davant dels òrgans judicials competents. Cal, doncs, que 
es doni a conèixer i es promogui la formació sobre els protocols d’Istanbul entre els pro-
fessionals i que adaptin protocols mèdics forenses a les seves propostes, i garantir que 
els reconeixements mèdics es facin en privat, com es deia aquí, ja, i que quedi regis-
trat qualsevol signe de violència o de maltractament, fins i tot sense denúncia expressa. 
Coincidim, doncs, i hi insistim, que el que cal és demanar al Govern de la Generalitat, 
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i en concret al Departament de Justícia, que promogui el coneixement i la utilització 
d’aquest protocol d’Istanbul.

Al segon bloc em centraré en el dret de les persones detingudes. Cal que s’asseguri 
l’assistència lletrada a la comissaria, és important, prèviament a l’interrogatori, a l’inter-
rogatori policial, i és imprescindible que es disposi d’un intèrpret en el cas que sigui ne-
cessari. D’altra banda, creiem imprescindible que es creï un registre diari d’intèrprets a 
disposició dels cossos de seguretat, que també ho indica, l’informe. I també caldria tro-
bar torns d’assistència, tal com es disposa en altres col·legis, com el Col·legi d’Advocats.

Al tercer bloc d’aquesta exposició posaré en relleu el seguiment que s’ha realitzat 
quant als maltractaments als centres penitenciaris, tant als mòduls de vida ordinària 
com als departaments especials, tant d’homes com als mòduls de dones. L’informe fa 
referència encara a la freqüent humiliació quotidiana..., que es produeixen i que es deri-
ven..., a considerar els maltractaments psicològics, molt importants; no només són els 
maltractaments físics, sinó els psicològics, i per tant els hem de tenir molt en compte. 
És per aquesta raó que considerem del tot necessari que s’intervingui amb precisió i ra-
pidesa, i imparcialitat..., les queixes dels interns. És una altra de les raons per què es fa 
necessari el coneixement del protocol d’Istanbul; també en aquests casos que no hi ha 
abusos físics, eh?

L’informe posa èmfasi en la qualitat, en la quantitat i en la varietat d’alimentació 
dels centres penitenciaris. M’ha cridat l’atenció, perquè s’han detectat diverses quei-
xes en aquells centres on la gestió del menjador correspon al Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció, el Cire, l’empresa pública del Departament de Justícia. Creiem que seria 
necessari que s’aglutinessin aquestes queixes, i demanaríem al Govern de la Generali-
tat que actuï per arranjar els possibles desajustos que s’han produït en els menjadors en 
aquells centres que han tingut queixes en aquest àmbit, i en concret en aquest centre.

El quart bloc fa referència a la coordinació entre les policies locals i els Cos de 
Mossos d’Esquadra, com s’ha dit aquí, que creiem que ha de tindre especial cura en 
les deficiències que es presenten en les àrees de custòdia de la policia local. Cal que 
aquesta policia local traslladi directament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra els 
detinguts i s’abstinguin d’anar a les àrees de custòdia municipal. Per què? Perquè mol-
tes no estan dotades dels mecanismes que requereixen, com per exemple els mitjans de 
videovigilància, o no estan, fins i tot, ni senyalitzades bé, i no garanteixen la protecció 
del detingut.

En penúltim lloc, em referiré a les mesures disciplinàries excessives en centres d’in-
ternament d’infants i adolescents. Del centres que s’han visitat i que anota l’informe, 
que s’han realitzat visites en centres educatius, terapèutics, residencials, centres d’aco-
llida i centres residencials que tenen infants i adolescents amb discapacitat i greus tras-
torns de conducta, cal destacar-ne sobretot la inadequada aplicació de les contencions. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Creiem que 
és molt important, malgrat que ja diu l’informe que exceptuava –i acabo ja amb l’últim 
punt– els centres de residència amb infants amb discapacitat, en què en algunes oca-
sions és necessària una certa contenció. També conclou que les sancions no sempre 
s’apliquen respectant la normativa.

Per últim, parlaré dels ingressos voluntaris als centres geriàtrics, que vostè també hi 
ha fet referència; de les persones grans no incapacitades però que no poden expressar 
lliurement la seva voluntat. Creiem necessari fer campanyes de sensibilització i forma-
ció de la població sobre la importància de tenir un document signat amb planificació..., 
de la voluntat de la persona de ser ingressada en un centre geriàtric que asseguri que hi 
ha estat ingressada per voluntat pròpia i que estigui redactat per la persona que tingui 
les capacitats necessàries per signar aquest document.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Moreta. Passaríem ara la paraula al diputat de Catalunya Sí 
que es Pot, el senyor Albano Dante.

Gràcies.
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Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Al senyor síndic i l’equip us volia agrair el treball que heu fet. 
Jo vaig començar a llegir l’informe, aquestes cent trenta planes, aquest mateix dijous, 
i la seva lectura i les coses que explica, les imatges que conté l’informe, m’han acompa-
nyat durant tot el cap de setmana –m’han acompanyat durant tot el cap de setmana–, 
i a més aquest cap de setmana hem rebut, a Barcelona, la visita de David Simon, que per 
als que no el coneguin és el creador de dues sèries, una que es diu The wire i una altra 
que es diu Treme, on es parla molt rigorosament sobre els problemes que pateixen les 
persones privades de llibertat. I li he de dir que mentre llegia l’informe en alguns punts 
em feia recordar alguns passatges d’aquesta sèrie, que si no l’heu vist us la recomano. 
Ara, amb un valor afegit: que el que explica aquest informe no passa a Baltimore, ni a 
Nova Orleans, sinó que passa a casa nostra, no?, i per això té aquell valor afegit de «ba-
sat en fets reals».

Seguint amb el símil aquest seriòfil, diguem-ne, posaré el focus en quatre escenes 
que m’han impressionat, no? La primera, m’ha colpit llegir que a Catalunya i a la resta 
de l’Estat s’incompleix la Directiva europea 13/2012, que tampoc la coneixia, però que, 
després, quan et poses a llegir-la, i si no ets jurista..., sí que entens perfectament el pa-
ràgraf que a l’informe diu que «es priva una persona detinguda de l’efectiu exercici d’un 
dret constitucional». I quan tu llegeixes això dius: «Ostres, jo no sóc lletrat, però aquí hi 
ha alguna cosa que va molt malament.»

M’ha colpejat també aquest desconeixement de què parlàvem abans del protocol 
d’Istanbul. Perquè sí que hi han coses que diu el protocol d’Istanbul, també me l’he 
llegit..., i semblen de sentit comú. L’acompanyament de persones per part de cossos de 
seguretat que poden estar implicats en algun moment en el que pateixi aquell pacient..., 
sembla de sentit comú. Tot i així, sobta que no es conegui. I em colpeja, a més a més, 
perquè vaig fer l’exercici de tornar a llegir l’informe que ja es va fer en el seu moment 
sobre el cas de Ciutat morta, on allà s’assenyala aquest informe d’Istanbul. I pensem: 
«Bé, fa un any ens posàvem tots les mans al cap, i un any després hem de tornar a dir 
que aquest informe, que aquest protocol, el protocol d’Istanbul, no es compleix.»

La tercera escena que m’ha cridat l’atenció, i que també sembla treta d’una sèrie po-
licial, no de Baltimore, sinó de Reus. A l’informe es pot llegir amb claredat com un cap 
de la Guàrdia Urbana de Reus va intentar impedir que el síndic fes la seva feina dient: 
«Aquí no entra ningú sense la meva autorització.» I un es pregunta: què passa amb 
aquest guàrdia urbà de Reus? Perquè només hi han dues explicacions: o aquest senyor 
té un profund desconeixement de com es fa la seva feina o aquest senyor creu que la co-
missaria és el seu cortijo. Totes dues explicacions són molt preocupants. I per això jo 
voldria..., si ens pot dir si aquest cap policial de Reus al qual es refereix l’informe és el 
cap de la Prefectura de la Guàrdia Urbana de Reus, el senyor Ricard Maria Pagès. I ho 
pregunto en concret, amb noms i cognoms, perquè, justament, quan es va conèixer el 
nomenament d’aquest comandament diversos mitjans de comunicació van advertir que 
aquesta persona no tenia ni la formació ni el rang necessaris per desenvolupar aquesta 
funció.

Per últim, la quarta escena té lloc al centre d’internament de menors de L’Estrep. De 
cop, enmig d’un informe ple de protocols de contenció, problemes amb el menjar, direc-
tives europees no complertes, ens trobem que el redactor de l’informe ens explica que al 
centre no hi ha elements decoratius que donin color i calidesa a les habitacions. Les pa-
rets són buides, sense quadres, no hi ha cap cortina al centre... No sé qui de vosaltres ha 
redactat això, però la veritat es que fa sentir una cosa que deuen sentir aquells menors, 
que ja de per si tenen una situació molt complexa a la seva vida per, a més a més, haver 
de viure en un entorn gris, en un entorn entristidor. A algú li podria semblar que potser 
això no es important o digne d’un informe sobre tortura, però jo us agraeixo que hagueu 
recollit aquest detall, aquesta mancança de quadres i cortines. Perquè aquesta mancan-
ça potser posa en evidència d’altres mancances..., que és la humanitat en aquesta mena 
de centres. I no ho dic pels professionals que hi treballen, sinó per la institucionalització 
que moltes vegades s’acaba imposant davant necessitats potser no tan peremptòries però 
igualment importants.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
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Acabo. Aquest informe està ple d’escenes: les dones de Can Brians parlant de vio-
lència de gènere, que han interioritzat al llarg del temps com un fet gairebé normal la 
manca de, potser, un tractament específic pel que fa a violència de gènere amb les inter-
nes d’aquests centres; les habitacions on es passa fred; els menjars insuficients... Això 
no és The wire, però sí que és una realitat molt propera, i ens colpeix molt. Per sort, com 
tot drama, té alguns punts de llum. Que parlem d’aquest informe, que el tinguem sobre 
la taula, és un punt de llum, i, bé, que discutim aquí d’això, també.

Acabo, ara sí. A The wire també s’explica com hi ha una classe política que moltes 
vegades mira cap a un altra banda o no fa servir tots els estris que té al seu abast per mi-
llorar aquestes coses. Nosaltres, com a grup de l’oposició, ens comprometem a fer tot el 
que estigui al nostre abast per intentar revertir aquestes situacions. Hem presentat una 
proposta de resolució pel tema del protocol d’Istanbul en els centres sanitaris. 

I, bé, moltes gràcies a tot l’equip i a vostè.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passarem la paraula ara al portaveu del Partit Popular, el se-
nyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Gracias, presidenta. Gracias, señor síndic. Le agradezco la presentación del in-
forme que han hecho, porque tiene una información muy valiosa, muy interesante, en 
el cual las recomendaciones que ustedes hacen las podríamos compartir casi en el cien 
por cien, sobre todo en lo que hace referencia a centros de menores y a ingresos invo-
luntarios en centros geriátricos. Y ya le digo que, desde aquí, en aquellos casos en que 
el Grupo Popular podamos ayudar a intentar solucionar a base de propuestas parlamen-
tarias dichas situaciones ofrecemos nuestra mano extendida.

Pero sí que le tengo que decir que para nosotros el nombre del informe se tendría 
que cambiar. Se tendría que cambiar porque ustedes lo que hacen, y bien hecho, es un 
análisis, o una auditoría, o un balance, de las instalaciones, de servicios..., de interna-
miento, penitenciarios, que está muy bien, y que además yo se lo reconozco. Pero es 
que en democracia la tortura no existe. Digamos que la tortura existe en aquellos paí-
ses donde hay un déficit democrático importante. En España, y concretamente aquí en 
Cataluña, la tortura no existe..., ni es una situación generalizada. Puede haber excesos, 
puede haber malas actuaciones, reprobables y todas condenables. Pero la Administra-
ción ya tiene unos cauces por los cuales ha de solucionar esas situaciones. Pero hablar 
de tortura en democracia lo único que puede dar, al final, es una visión distorsionada de 
la realidad.

Yo hablaré de forma rápida de tres o cuatro puntos que ustedes mencionaban, y en 
que en el fondo estaríamos de acuerdo, ¿eh? Hablan de que, evidentemente, el detenido 
tiene que tener acceso a los materiales y relaciones..., por los cuales es detenido. Evi-
dentemente que todo detenido, toda persona que es causa de una detención, tiene dere-
chos. Y en democracia los tiene, empezando por la presunción de inocencia. Pero sí que 
es verdad que, al menos en las detenciones, en un primer momento la prudencia se ins-
tala para intentar que al final el proceso jurídico o la instrucción llegue a un buen cauce, 
incluso para demostrar la inocencia de la persona detenida. Y sí que es verdad que, al 
final, en el proceso toda esa información se tiene para poder garantizar la buena defensa 
del detenido. Pero incluso para demostrar su inocencia las investigaciones requieren de 
prudencia en un primer momento. Con todo y con eso, reconociendo que toda persona 
tiene unos derechos en democracia que son indiscutibles.

Es verdad, hablando de lo que yo antes he comentado de tortura, que no hay casos 
concretos de malos tratos en los centros penitenciarios. Casi todos vienen por rumores 
o por testigos indirectos. Yo creo que esto es digno de destacar. Y sí que hay un caso 
muy concreto que hablan de algún funcionario muy determinado, que eso, por ejemplo, 
si es verdad, se tiene que poner en conocimiento de la conselleria o de los centros peni-
tenciarios para tomar medidas. Pero sí que es verdad que en el informe casos directos 
no se explican.

Pero, sin embargo, tampoco se hace referencia a la seguridad de los funcionarios 
de prisiones. Ustedes no hacen referencia a ese tema en sus conclusiones. De pasada –de 
pasada– hablan que la seguridad de los funcionarios de prisiones tiene que ver con las 



DSPC C 79
11 d’abril de 2016

Sessió 3 de la CSG 13 

ratios. Solo. No con las medidas que hay que garantizan su seguridad, su protección..., 
los malos tratos que padecen, amenazas, agresiones... Y ustedes fueron a un centro pe-
nitenciario, el de Puig de les Basses, que seguramente es uno de los que tiene un índice 
de amenazas y agresiones más altos de toda Cataluña. Yo creo que también es bueno, 
cuando se va a visitar una instalación de este tipo, velar también por aquellas personas 
que están dando un servicio. Hay que velar también por su buen trabajo y disposición.

Yo le digo: valoramos de forma positiva el informe. Yo creo que como auditoría, o 
análisis de las instalaciones y del servicio que se da, es muy importante. También pone 
el acento en algunas situaciones no de justicia, sobre todo, como antes comentaba, en 
centros de menores, que hay que rectificar y que hay que mirar. Aquí les tendemos la 
mano, como decía al principio, para intentar poder trabajar y que esto se solucione. 
Pero, de verdad, señor síndic, creo que el nombre no es el adecuado en democracia. Tor-
turas se dan donde se dan: en países con grandes déficits democráticos. En la Unión Eu-
ropea no hay grandes acusaciones ni instrucciones de torturas. Si mantenemos informes 
con ese título, al final –y voy acabando– podemos dar una imagen de la realidad muy 
distorsionada –muy distorsionada. Y yo entiendo la buena voluntad del título con la re-
lación con el interior del documento. Pero no se ajusta a la realidad.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula la portaveu de la CUP - Crida Constituent, 
la senyora Mireia Vehí.

Gràcies.

Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, presidenta. Tres idees ràpides. En primer lloc, haig de respondre al diputat 
del PP, deixar-li clar que «tortura» és tota aquella acció cruel, inhumana o degradant 
duta a terme per funcionaris públics. I amb aquesta explicació és de molt mala llet, per 
dir-ho educadament, parlar del fet que a l’Estat no hi ha tortura. Si vol parlem de les set 
morts sota custòdia policial a casa nostra en els darrers tres anys, les 833 morts en els 
darrers deu anys a centres penitenciaris de l’Estat espanyol, podem parlar del depar-
tament especial de règim tancat a les presons, o algun dia, que ara m’ho comentava el 
diputat de Catalunya Sí que es Pot, es parlarà de «tortura» amb el que passa a les fron-
teres europees.

Dit això, em dirigeixo ara al senyor síndic. Felicitar tot l’equip per l’informe, per la 
tasca que fan. Constatar el no-compliment de l’article 520 de la Llei d’enjudiciament 
criminal i de la Directiva 13/2012. De fet, nosaltres hem rebut diverses queixes d’advo-
cats i advocades que ens deien que, efectivament, no es complia, això. Per tant, la ne-
cessitat no només que els grups parlamentaris ho fem nostre, sinó que des del Govern es 
faci una nova circular i una nova directiva. 

I, llavors, dues preguntes concretes referents al protocol d’Istanbul. En l’informe no 
es fa referència als centres d’internament d’estrangers, i voldríem saber si s’ha demanat 
l’aplicació d’aquest protocol d’Istanbul en aquests centres, perquè s’hi vulneren sistemà-
ticament, sota la mirada del protocol d’Istanbul, els drets de les persones detingudes.

I l’altra pregunta que li voldríem fer és molt concreta. La setmana passada va ha-
ver-hi un cas a Barcelona en què hi va haver un noi que feia venda ambulant, un manter, 
que presumptament va caure per unes escales. Quan aquest noi va anar al metge, tot i 
no estar detingut, hi va anar amb acompanyament d’un agent de la Guàrdia Urbana, 
i quan un regidor de la CUP va demanar al metge que com era que l’havia visitat amb 
presència d’un agent de la Guàrdia Urbana el metge no va trobar un conflicte aquest fet. 
No només això, sinó que l’Ajuntament de Barcelona ha tirat la cavalleria per sobre al 
regidor de la CUP. I el que nosaltres ens preguntem és si sota la perspectiva del proto-
col d’Istanbul..., nosaltres entenem que això és més que qüestionable. És a dir que no es 
denunciï, que es doni per una cosa normal, que un metge visiti una persona que no està 
detinguda..., però que ho faci sota custòdia policial i que, a més, des de l’ajuntament es 
justifiqui això. Voldríem demanar-los també, com a equip entès en el tema, què opinen 
sobre el cas concret.

Gràcies.
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La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputada. I, per últim, passem la paraula al senyor Antoni Balasch, 
portaveu de Junts pel Sí.

Antoni Balasch i Parisi

Sí. Gràcies, presidenta. Jo no sé si en aquesta discussió, diguem-ne, o discrepància, 
sobre l’encert del nom «tortura», pel mig hi volen dos conceptes, que són la voluntat que 
expresseu i la necessitat. Suposo que aquests són els dos conceptes que per aquí nave-
guen respecte a la paraula. En tot cas, nosaltres, ara, en aquests moments, no hi entra-
rem pas.

Però sí dir que, òbviament, la feina de la sindicatura és posar en evidència deter-
minats elements que cal corregir, determinats desajustaments que hi ha. I, per tant, cal 
fer-ho, i hem de dir que s’ha anat fent. Per exemple, al Departament de Salut, de les re-
comanacions fetes el 2014 estan totes fetes, totes complertes. Per tant, anem caminant 
positivament. I el mateix informe, tal com hem vist, també diu que es fan actua-
cions positives. Per tant, no arriben mai al cent per cent, perquè els humans no som in-
fal·libles, no?, i per tant sempre hem d’estar amatents a evitar els errors que es puguin 
cometre, però hem de pensar que anem en la bona línia.

Pel que fa al desconeixement del protocol d’Istanbul, hem de dir que estem d’acord 
que els professionals el coneguin. És obvi. I, per tant, aquí s’hi ha de fer actuació. Tam-
bé hem de dir que des de l’ICS i el Programa de salut penitenciària ja s’han iniciat ac-
cions organitzatives, preparatòries, dels cursos de formació corresponents, i em sembla 
que aquí hi ha uns acords amb el Síndic de Greuges per tal d’actuar en la línia positiva 
i en la línia de forces conjuntes i sinèrgiques, no? També dir que en el si de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya també hi ha un grup de treball per 
desenvolupar un protocol d’assistència al detingut que s’ajusti al protocol d’Istanbul. 
Per tant, caminem ja en bona línia, eh? I, complementàriament, també, el mateix ins-
titut vol establir conjuntament amb els Mossos una nova pauta d’actuació que, sense 
menystenir la seguretat dels facultatius, permeti garantir que els reconeixements mèdics 
s’efectuïn d’acord amb el que es recomana. Per tant, també estem en bona línia, anem 
en la línia positiva de resoldre-ho.

Pel que fa, també, a l’altre gran bloc, que és la transposició insuficient, la interpre-
tació inadequada, de la Directiva europea sobre el dret de les persones detingudes, dir 
que el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura valora positivament algunes de les 
mesures introduïdes que s’adeqüen a la praxi de la policia de Catalunya.

I, pel que fa a fer una nova interpretació de l’article 520 que sigui conforme a aques-
ta directiva europea, la Generalitat segueix els criteris que es consideren essencials, que 
el síndic els ha anomenat abans, bàsicament, i tot i així caldrà continuar aprofundint en 
la línia d’aquesta avaluació positiva, com deia abans, per tal de complir els paràmetres 
corresponents, eh? I, per tant, també valorem aquest esforç en aquesta línia positiva.

Tot i que el síndic no s’hi ha referit, sí que m’agradaria fer referència, perquè ha 
sortit en els comentaris dels diferents grups..., pel que fa referència, per exemple, a les 
mesures disciplinàries i excessives en els centres d’internament d’infants i adolescents. 
Aquí voldria dir que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha 
contestat per escrit les recomanacions fetes pel Síndic de Greuges. I, també, pel que fa a 
l’aïllament, deixar ben clar que només s’utilitza en dues situacions previstes en el marc 
legal vigent avui, que és com a mitjà de contenció, i només el temps necessari per re-
conduir l’actuació, només això, o bé, l’altra, com a sanció disciplinària, que són casos 
quan el menor ha manifestat una evident agressivitat..., o greu alteració de la convivèn-
cia al centre. I en aquests casos el que sí ens consta és que sempre s’intenta reduir al mí-
nim imprescindible el temps que fa referència a aquesta sanció disciplinària. I pel que 
fa, també, a les contencions físiques, dir també, o deixar clar, que només s’utilitzen com 
a últim recurs i quan no hi ha més alternativa per impedir els actes del menor per als 
quals la llei reserva la seva utilització. I en tot cas tots haurem d’estar amatents per si hi 
ha algun cas en què no sigui així. Però la voluntat del departament és aquesta, no? I si la 
contenció s’aplica per personal de seguretat, sempre hi ha d’haver present un professio-
nal del centre per tal de garantir-ne el correcte compliment.

M’agradaria, també, per acabar, fer una referència als ingressos involuntaris als cen-
tres geriàtrics, perquè un grup s’hi ha referit, també. I dir que només es poden fer amb 
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autorització judicial prèvia, llevat de casos d’urgència en què s’ha de comunicar l’ingrés 
a l’autoritat judicial en un termini de vint-i-quatre hores. Un cop fet l’ingrés, el director 
de l’establiment residencial esdevé el guardador de fet, per tant el responsable, i per tant 
ha de comunicar aquesta situació al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial competent. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) En qual-
sevol cas, estem d’acord que seria convenient de sensibilitzar la població sobre la im-
portància de tenir també signat un document de planificació avançada de decisions per 
assegurar que, arribat el moment, es respectin les decisions preses amb capacitat de lli-
bertat. Per tant, també fer una campanya de sensibilització en valors com aquest.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Bé, ara entraríem al torn de respostes. Si us sembla, doncs, 
donaríem uns deu minuts per fer una resposta global.

El síndic de greuges

Ho intentaré.

La presidenta

Vull dir generosos.

El síndic de greuges

A veure, jo, en primer lloc, voldria assenyalar, com ha dit la presidenta de la comis-
sió, que m’acompanyen els dos adjunts, l’adjunt general i l’adjunta per a la defensa dels 
drets dels infants, però també m’acompanyen la directora de gabinet del síndic, mem-
bres de l’equip –els senyors José María Mena, Eva Labarta i Olga Casado– i membres 
de l’equip d’assessors i tècnics del síndic –la senyora Mar Torrecillas i la senyora Ruth 
Blázquez. Ho dic, entre altres coses, perquè consti en acta i perquè s’entengui que el que 
parla no podria fer res del que els presenta si no fos amb la col·laboració de tot l’equip 
institucional de què disposa.

Agraeixo totes les intervencions, i subratllo, com els hem dit, que nosaltres ja hem 
anat passant les recomanacions a mesura que les hem anat produint a les autoritats per-
tinents. Per tant, en alguns casos ja hi treballem directament. Ara és el torn del Parla-
ment de Catalunya, i crec que poden fer molt, tant els grups de l’oposició –de vegades 
es diu eufemísticament que els informes dels ombudsmen serveixen per a l’oposició– 
com els grups, o el grup, que dóna majoria al Govern. És tractar, i discutir, i fer avançar, 
qüestions en què creguin que tenen raó i que són oportunes fer. Nosaltres continuarem. 
I continuarem treballant, com fins i tot ens diu el Tribunal Constitucional –«síndic, no 
deixi de fer la seva tasca de prevenció de la tortura», diu literalment a la sentència–, a 
partir d’un mecanisme que van nomenar vostès. El Consell Assessor del Mecanisme 
Català està format per totes aquelles provisions de gent que vostès van obrir seguint el 
protocol de les Nacions Unides, no per voluntat curiosa del síndic: col·legis professio-
nals; advocats; metges i infermeres; ONG, amb una convocatòria que vostès van fer, 
que s’hi van presentar i van triar; universitats; centres de recerca sobre el tema; autori-
tats de prestigi, i, evidentment, la institució del Síndic. I d’aquí surt l’equip, per nomena-
ment del mateix consell i per ratificació del mateix síndic.

També dir-los que continuem la nostra presència internacional. Del CPT, Consell 
d’Europa, i de l’SPT, Nacions Unides, ens demanen que els trametem tot el que anem 
elaborant. I, evidentment, coneixen la sentència del Constitucional i saben que no ho 
podem fer en nom de les Nacions Unides.

Però, deixant de banda el debat constitucional legal, saben que cada setmana l’equip 
està desplaçat a qualsevol centre on hi han persones privades de llibertat. I és una llarga 
llista de centres. Que seria millor tenir bones relacions, o millors relacions, amb el De-
fensor del Pueblo? Segur –segur. Per això jo vull subratllar altra vegada de forma molt 
senzilla... Tribunal Constitucional: «Síndic, faci vostè un conveni amb el Defensor del 
Pueblo.» Defensor del Pueblo: «No ha lugar, con el marco legal es suficiente.» Tenen a 
la seva disposició tota la documentació que basa..., això. És un error. És un error que 
correspon a una interpretació errònia, perdonin la redundància, del que és la Cons-
titució del 78, i del que seria reconeixement de les nacionalitats, i del que és una compe-
tència senzilla que té el Govern de Catalunya, l’únic que la té, que és la garantia sobre 
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els centres penitenciaris. I a partir d’aquí, una llarga cua que se’n deriva. Hi insistirem? 
I tant! I cada vegada que el Defensor del Pueblo ens ha demanat col·laboració l’ha tingu-
da. La que no té, perquè no ens l’ha demanat, és la del munt d’informes que tenim sobre 
molts centres que, duplicant esforços i despesa de diner públic, van a observar, malgrat 
que el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, ho torno a dir, d’origen plural, 
com he dit..., té més que acumulat. I amb presència aquí i amb presència fora d’aquí. 
Que jo recordi, el 2015, m’ho ha ratificat l’adjunt, una sola vegada, visitant Brians, se’ns 
va demanar que hi enviéssim, si volíem, algun col·laborador, i després se n’anaven a un 
altre centre, que no ens van voler dir on era, i ja no els feia falta cap col·laborador. Ens 
podem imaginar que devia ser un centre tipus CIE, centre d’internament d’estrangeria, 
on nosaltres encara tenim menys competència. Però torno a dir-los a totes i a tots: vo-
luntat immensa de col·laborar amb el Defensor del Pueblo, amb el CPT, amb l’SPT, amb 
els meus col·legues d’arreu d’Europa. 

I aprofito, si m’ho permet la presidenta, per anar a la publicitat: el 26 i el 27 d’abril 
a Barcelona es celebren unes jornades organitzades pel president europeu de defensors, 
que és el qui els parla, sobre dret i seguretat, sobre restriccions de drets avui a les de-
mocràcies més avançades d’Europa per por d’una sèrie de motius que han sorgit, per la 
crisi de refugiats, per la migració, per la crisi social, etcètera, on espero, quan en rebin 
la invitació alguns de vostès, que tinguin l’amabilitat i els pugui interessar de poder-hi 
assistir.

Nosaltres ho fem basant-nos en una cultura de garantia i de prevenció. A Reus, com 
ha dit un diputat, es va voler barrar el pas a la nostra inspecció i visita. No només li po-
dria dir en pla boutade que no vam retrocedir ni un mil·límetre, sinó que vam fer la 
visita amb tots els ets i uts. Al cap de poca estona d’aquesta negativa, va comparèixer un 
regidor de l’equip municipal demanant-nos excuses, i per tant entenent que allò havia de 
ser absolutament normal. I en aquest cas crec que era al matí. Encara no tenia ni raons 
d’intempestivitat, com si hagués estat al vespre, com fem de vegades, com diuen les Na-
cions Unides, la visita.

És cert que la paraula «tortura» pot donar molt lloc a debats. Però, mirin, tinc aquí 
al davant: «Intervención de la defensora del pueblo ante el Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura, Naciones Unidas, a partir del Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura.» I això és a Suècia, al Regne Unit, a totes les... (Veus de fons.) Sí, bé, li vull 
dir que, a part d’Espanya, que ha signat el protocol, que per això parlem d’això ara..., a 
totes les democràcies europees. Absolutament a totes. I en quin sentit? Primer, tortura 
i prevenció de maltractaments..., paper de prevenció. Perquè maltractaments, que són 
tortura, se’n donen. I si vol, diputat, un dia pot acompanyar l’equip i ho pot constatar 
directament. Se’n donen. Quan el que li parla va demanar videocàmeres de vigilància 
a totes les comissaries de policia a Catalunya, fa molts anys, la reacció va ser això: «Ni 
parlar-ne.» Avui se’ns aplaudeix per part del personal de la policia de Catalunya per 
l’equipament de videocàmeres, perquè és la millor forma de dilucidar si hi ha hagut 
o no hi ha hagut maltractament. I, curiosament, els relats que ens arriben de possibles 
maltractaments es donen als espais on no hi han videocàmeres, que encara n’hi ha, com 
també hi han vehicles de trasllat de detinguts on se’ns diu, és un argument, que costa 
molt instal·lar videovigilància, però de vegades hi hem trobat, sorprenentment, algun 
possible seriós maltractament. Li diria, perquè m’entengui, perquè tinc molta edat, del 
mateix color morat a l’esquena que el que jo veia en plena dictadura quan ens perseguia 
o ens torturava la Policia Nacional. I aquest color morat no el causa un constipat ni una 
febrada. El causa una sèrie de cops, que són maltractaments i tortura, que poden haver 
estar donats enmig del trasllat.

Per tant, hi han indicis de maltractaments, i ara m’hi referiré. Primer, ho vull dir 
amb una lloa que he fet sempre als professionals dels centres penitenciaris. La societat 
expulsa molts problemes cap als centres penitenciaris, i fa així i ja us apanyareu. (L’ora-
dor fa el gest de desentendre’s d’una cosa.) I no els donem suficients mitjans ni els do-
nem suficient formació. I això passa el 2016, encara. També hi afegeixo que jo he visitat 
centres penitenciaris a altres democràcies europees, i puc dir que Catalunya pot estar 
orgullosa del nivell que té de centres penitenciaris. Però això no és obstacle perquè es-
tiguem amatents i combatem frontalment qualsevol indici de maltractaments o la pos-
sibilitat d’abusos en els centres on la gent està privada de llibertat. I li garanteixo que, 
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a part de la demanda de formació i mitjans i la lloa que acabo de fer, i me la sentirà fer 
reiteradament, obrirem una actuació d’ofici al Puig de les Basses, perquè n’hi ha prou 
que vostè ho digui perquè continuem el que ja fem com a síndic per tractar aquesta ma-
teixa qüestió.

Dir-los que en els centres penitenciaris..., bé, evidentment, tortura..., m’estalvio dir-
los els noms: APT, Associació de Prevenció de la Tortura, a Ginebra, la de major pres-
tigi del món; SPT, de les Nacions Unides; CPT, al Consell d’Europa, etcètera. La te, 
sempre, «tortura».

Els avanço que l’any que ve nosaltres encetarem una línia de treball que practiquem 
aquest any sobre gènere; igualtat de gènere i gènere als centres de detenció, i especial-
ment a presons. 

Tenen, en els relats de l’informe, i no aniré fitxa per fitxa, però les tenen totes, amb 
una total transparència, no un relat universal i general de maltractaments, però sí indi-
cis suficientment seriosos, en aquests casos amb bastantes entrevistes, que hi poden ha-
ver hagut maltractaments. I demanem a les autoritats pertinents rapidesa, rigor, resposta 
seriosa, d’acord amb protocols, començant pel mateix d’Istanbul, que és un desconegut, 
tenint en compte que a més els centres penitenciaris són, constitució dixit, per a la rein-
serció, per preparar la gent a tornar a la llibertat. Quina paradoxa que és el problema 
número u que tenim a les presons! Perquè de debò aquella persona pugui tornar a estar 
inserida amb nosaltres com un ciutadà més! Aquest és el gran repte que tenim pendent 
sobre els sistema de presons.

I, per exemple, hem notat deficiències en l’alimentació, com s’ha dit aquí de vegades 
lligades a un centre oficial que la procura. O, per exemple, pocs mecanismes de queixa. 
Als centres penitenciaris, poca rapidesa, facilitat i confidencialitat per poder exercir la 
queixa. Amb raó o sense raó. Evidentment, vostès tenen constància que en el síndic hi 
ha un percentatge molt elevat de rebuig de queixes quan considerem que no hi ha raó. 
Però la possibilitat de presentar-la.

M’alegra sentir que tothom està a favor que es desenvolupi Istanbul. Istanbul diu ca-
tegòricament que no s’han de fer visites mèdiques amb la persona que acompanya el de-
tingut o..., a la persona que ha estat objecte d’algun tipus de maltractament per part d’un 
membre d’un cos d’ordre públic. És categòric. I sembla mentida que això ara ho desco-
brim, en general, a l’Estat espanyol i a Catalunya.

I també dir-los que en aquest sentit no puc contestar la pregunta del CIE, sinó 
que d’oïda. És clar, nosaltres no tenim competències per entrar en el CIE. I dic d’un 
CIE que està tancat i sembla que es tornarà a obrir aviat. D’oïda sí que els puc dir, i ho 
sabien per altres informes, que ens arribaven notícies, per trucades directes telefòniques 
d’allà, per advocats o per familiars, que hi podien haver mancances serioses que també 
són imputables al desconeixement del protocol d’Istanbul.

El cas concret que s’ha assenyalat del regidor Garganté està judicialitzat. I, per 
tant, és un d’aquells temes que tenim vetat per intervenir-hi en aquests moments com 
a síndic.

Centres de menors i rigors. Nosaltres assenyalem el que assenyalem en l’informe, i 
no volem fer cap mena d’exageració. La desproporció, el que de vegades no se sap exac-
tament quina és l’objectivitat per a l’aplicació del mecanisme de contenció o de sanció... 
I, molt en concret, el que s’ha demanat sobre Font Fregona, dir-los que el 29 de març del 
2016, i avui som 11 d’abril... Els n’hauria d’informar en l’informe vinent, i ho tindran 
per escrit, però, com que m’ho han demanat, amb tota immediatesa: vàrem visitar Font 
Fregona i vàrem tornar a constatar que hi segueixen les mateixes deficiències, de vulne-
ració de drets, de manca d’escolarització als que són allà, de contencions excessives, de 
sancions que no respecten les garanties, que no se sap quan acabaran... Per tant, que hi 
ha molt a millorar en aquest centre concret que m’ha preguntat. Però el que diu l’infor-
me, perquè jo ara estic al 2016..., sobre el 2015 és el que diu sobre aquestes despropor-
cions. I, evidentment, amb una voluntat, com aquí s’ha dit, de crear les condicions més 
acollidores per a la gent que hi hagi d’anar.

I, per últim, pel que fa als ingressos a geriàtrics, nosaltres considerem que el decret 
–i el decret és una norma important, eh?– que ho regula no compleix ni el Codi civil de 
Catalunya ni el que serien recomanacions elementals per respectar els drets. I així ho 
vàrem comunicar a l’anterior consellera de Benestar, abans del canvi de govern, i ens 
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va dir que prendrien mesures per treballar-hi, per solucionar-ho, i espero que aviat doni 
resultat, i així continuem demanant que es plantegi.

Dir-li, presidenta, que nosaltres, aquest informe..., la Mesa ens ha respost..., bé, les 
autoritats del Parlament ens han respost que si volíem l’afegíssim en la presentació del 
dia que en el Ple hi hagi l’informe anual. Ho agraïm. Però reiterem que tant de bo un dia 
el Parlament es decideixi a posar un punt monogràfic del Ple per veure també en plenari 
l’informe del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Bé, en tot cas, si la Mesa del Parlament els han fet aquest oferiment, 
allò que diuen, donde manda patrón no manda marinero. En aquest sentit, jo no hi tinc 
res més a dir. (La presidenta riu.) I, per tant, doncs, perfecte, si ho creuen oportú.

Sessió informativa amb el síndic de greuges sobre el Pla urbanístic de 
l’aeròdrom de la Cerdanya 
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Passaríem ara, doncs, a tractar, si els sembla, el segon punt d’aquest ordre del dia 
que hem ampliat. Recordar-los que serà un punt breu en què el síndic intervindrà, farà 
la seva exposició, per aclarir aquestes informacions que han sortit a la premsa sobre 
l’actuació d’ofici iniciada pel Síndic de Greuges sobre el Pla urbanístic de l’aeròdrom 
de la Cerdanya i que, en tot cas, un cop acabada la seva intervenció, d’un màxim de deu 
minuts, si hi ha algun diputat que desitja fer alguna pregunta la podrà fer, i que, en tot 
cas, aquesta comissió es reserva el dret de poder parlar-ne més endavant.

Síndic, quan vulgui.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. També amb la mateixa immediatesa, i amb una voluntat que els 
que tenen veterania saben que..., crec que han de tenir sempre el Parlament i el síndic en 
la seva relació, voldria retre comptes, un primer rendiment de comptes, a l’únic organis-
me al qual estic responsabilitzat de fer-ho.

Primer, el síndic garantirà els drets a tots els racons de Catalunya, els tingui a un 
mil·límetre o els tingui a tres-cents quilòmetres de distància, perquè és la seva obligació.

Segon, ho farà amb resolucions el més resolutives possible, sabent que no són vin-
culants, però sabent que ha de contribuir a millorar la defensa dels drets. I, com diu en 
aquest mitjà de comunicació que avui s’expressa d’una manera orientada en aquesta 
informació..., com diu un dels experts que consulta aquest mitjà d’informació, l’actual 
responsable de drets d’una facultat de dret, una facultat molt important de Catalunya, 
és raonable que el Síndic de Greuges demani suspendre una actuació administrativa de 
què es derivin perjudicis d’impossible o difícil reparació o que és nul·la de ple dret.

Tercer, els advertia en aquesta comissió, i està en l’informe anual, en el preàmbul, 
que a cavall d’una certa recuperació econòmica veiem puntes d’agressions territorials, 
mediambientals i urbanístiques. I els dèiem: «Atenció!, compte amb això!»

I, quart, des del síndic Rahola, passant pel síndic Cañellas..., i avui, el síndic sem-
pre ha rebut els ajuntaments mantes vegades i entitats en defensa del medi ambient i de 
l’urbanisme.

Fa molt poc hem aturat la construcció d’una carretera a la reserva de biosfera del 
Montseny; fa molt poc hem intervingut sobre les deficiències urbanístiques a la residèn-
cia de gent gran d’Agramunt; fa molt poc hem fet una recepció de 8.500 signatures so-
bre el tema del Pla hidrològic de l’Ebre; fa molt poc vàrem actuar de forma contundent 
sobre la plataforma Castor; sobre la construcció de l’estació de l’AVE a Girona... I els 
avorriria amb la llista de què disposem d’actuacions immediates, amb la màxima celeri-
tat, quan hem vist que hi havien coses de caràcter que podia ser irreversible.

En concret, sobre la Cerdanya, des del mes de desembre vàrem plantejar a l’anterior 
conseller de Política Territorial la preocupació per aquesta temàtica. Vàrem rebre des-
prés al·legacions de particulars i d’ajuntaments. I vàrem conèixer que el divendres 
dia 1 d’abril la subdirectora d’Aeroports de Catalunya va comunicar a aquells dos ajun-
taments, que són els dos ajuntaments en els quals hi ha l’aeròdrom, que els contestarien 
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el que feia mesos els havien de contestar el dilluns al matí, perquè el dimarts s’havia de 
reunir la Comissió d’Urbanisme per aprovar-ho, atès que això era ja objecte de mobi-
lització, recollida de signatures i actuacions. O sigui, amb una raó d’urgència absoluta-
ment inacceptable. I va ser el motiu pel qual el síndic va fer unes consideracions al con-
seller dient: «Donem transparència, contestem les al·legacions, donem informació als 
particulars que ho demanen, donem accés a aquesta informació», que va provocar l’ac-
tuació per part del conseller de suspendre aquesta aprovació en la comissió del dimarts.

A la seva disposició per a qualsevol d’aquests extrems en tots els seus aspectes, més 
enllà de notificar-los, ja, després d’aquesta actuació, que en aquests moments són més de 
deu mil les persones, la majoria de la Cerdanya, que han firmat ja un document en 
contra d’aquest pla de desenvolupament que es pretenia aprovar, i que, per tant, no-
més per aquest motiu també valdria la pena que fóssim tots més curosos a l’hora de 
buscar precipitacions en decisions, que una vegada preses, dibuixada la línia en un 
mapa urbanístic, són bastant irreversibles.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies a vostè, i, sobretot, també, per la brevetat de l’exposició. No sé si hi ha algun 
diputat que vol fer alguna intervenció. Hi ha algú? (Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, bé, si no hi ha res més, donaríem per acabada la sessió, i «emplaçar-lo» a la 
presentació del proper informe. 

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda.


	Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015
	360-00003/11

	Sessió informativa amb el síndic de greuges sobre el Pla urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya 
	359-00006/11




