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Sessió 18 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les deu del matí i sis 

minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, María 

Francisca Valle Fuentes, i de la secretària, Núria Picas Albets. Assisteixen la Mesa els lletrats 

Ferran Domínguez García i Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Mercè Escofet Sala, Munia Fernández-Jordán Celorio i Ma-

nuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Glòria Freixa i Vilardell, Anna 

Geli i España, Antoni Morral i Berenguer i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Najat Driouech Ben Moussa i Gemma Espigares Tribó, pel G. P. Republicà; Marta 

Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019 (tram. 360-

00028/12). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC, 554, 46).

El president

Bé, bon dia. Gràcies per assistir a aquesta comissió. Val a dir que tots els grups 
coneixen quines són les pautes que ha marcat la Mesa del Parlament respecte a les 
distàncies entre nosaltres i l’ús preceptiu de la mascareta en aquells moments en què 
no es pugui mantenir suficientment la distància.

Això té repercussions d’ordre pràctic, com poden veure, en la mateixa Mesa. Per 
aquesta raó, doncs, per guardar les distàncies, només hi podem romandre tres perso-
nes, que són, evidentment, el compareixent, el lletrat que ens assisteix i al qui li cor-
respon presidir. Això no treu la competència a la vicepresidenta ni a la secretària de 
la comissió, que estan presents. I també, doncs, a les persones que, en aquest cas..., 
s’ha vist limitat el nombre de persones que podien acompanyar el síndic, doncs, en la 
figura de l’adjunt; com vostès recorden d’altres comissions, doncs ve acompanyat de 
més persones, més tenint en compte que l’objecte de presentació avui, de discussió, 
és l’informe general, per tant, agraïm, doncs, que tots plegats haguem estat capaços 
d’adequar-nos-hi.

Abans de començar la comissió, només voldria fer una petita reflexió. La darrera 
vegada que vàrem ser presents en aquesta comissió era el 9 de març. De llavors cap 
aquí han passat moltíssimes coses. Sí, jo crec que aquesta és una comissió particu-
larment sensible, doncs, amb els drets i amb els temes que afecten les persones més 
vulnerables. 

Per tant, sí que voldria deixar constància –i crec que ho puc fer en nom de la co-
missió– d’allò que tantes vegades s’ha fet al Parlament, però crec que també ho ha 
de fer aquesta comissió, que és la nostra proximitat i condol a totes aquelles perso-
nes que des del 9 de març, darrera vegada que ens vam reunir fins avui, doncs, han 
perdut la vida o han estat afectades per la pandèmia del Covid. Mostrar la nostra 
solidaritat, escalf i proximitat a les famílies també com a Comissió, en aquest cas, 
del Síndic de Greuges. 

I deixar constància també, que no per reiterada és menys sentida i compartida, 
de l’agraïment a tots aquells col·lectius que han fet més suportable aquesta crisi, 
començant pel sanitari, seguint pel col·lectiu de la neteja, per tot el que és la cade-
na alimentà ria, per tot el que és la logística, per tot el que és la seguretat i totes les 
persones que d’una o altra manera han contribuït a que aquest lapse de temps que 
va des de la darrera comissió fins a la d’avui, doncs, hagi set més transitable, més 
humà, en definitiva, no? I crec que és de justícia, doncs, deixar-ne constància a l’ini-
ci d’aquesta comissió.



DSPC-C 515
29 de juny de 2020

Sessió 18 de la CSG  4

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019
360-00028/12

Val a dir que aquesta comissió –perquè el síndic ha enviat alguns informes ja 
referents, relatius a tota la gestió del Covid, i també és d’interès dels grups– vàrem 
establir, doncs, quan es van començar a recuperar les comissions parlamentàries, 
que faríem l’informe complet, que és preceptiu, de l’any 2019. 

Avui, per tant, el debatrem i l’elevarem ja a la Mesa per tal de que pugui ser 
elaborat en el Ple, i tindrem ocasió en futures comissions del Síndic de Greuges 
–d’aquí a l’acabar aquest període de sessions en tenim una altra, crec que és exacta-
ment d’aquí un mes, em sembla que és exactament d’aquí un mes, a finals del mes 
de juliol– per debatre, doncs, aquells aspectes que tenen a veure amb el Covid d’una 
manera molt més directa, perquè l’informe que fem avui és el preceptiu de 2019.

Dit això, també recordar, doncs, que seguirem la pauta que hem seguit en d’altres 
comissions, que és que el senyor síndic fa l’exposició en el temps que estimi neces-
sari i després intervenen els grups. Si creuen que hem de parar, doncs, es para la co-
missió. Si ningú ho demana, doncs, la faríem acte seguit per un espai de deu minuts 
amb tots els grups parlamentaris, resposta del síndic, i si quedessin alguns dubtes, 
doncs, tindríeu els grups un segon torn de cinc minuts.

I celebrar..., bé, hi han diverses persones aquí que han estat pròximes al Co-
vid-19, el mateix síndic, que va ser víctima d’això, doncs, que pugui estar també en-
tre nosaltres amb tota normalitat i que tots els membres de la comissió ens puguem, 
en definitiva, retrobar.

Per tant, ben tornat, síndic, i teniu la paraula per fer l’exposició de l’informe de 
2019.

Gràcies.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. I vull començar amb una salutació, en el sentit fort de la pa-
raula: salut a tots els presents. I, com ha dit el president de la comissió, en el Síndic, 
que som setanta-cinc persones, com saben, només dues, la meva secretària general i 
jo mateix, vam haver de ser tractats pel coronavirus al principi de tota la crisi, i que, 
sortosament, tant ella com jo ho podem explicar amb tota naturalitat, no?

Però m’afegeixo al que ha dit el president sobre el condol a les víctimes d’aques-
ta crisi i afegeixo, com ha fet ell també, la felicitació als que des de la primera línia 
van haver d’estar prenent tota una sèrie de decisions i activitats, com les que jo vaig 
veure una vegada ja estava recuperat, al cap d’un mes, cap a mitjans d’abril, a les 
UCIs, en els CAPs, als hospitals medicalitzats arreu del país on s’estava actuant, i 
els puc donar fe d’actuacions, en alguns casos, jo diria quasi miraculoses, perquè el 
que es va fer en les UCIs del nostre sistema és realment espectacular, per com es va 
multiplicar tothom en l’esforç per treballar davant d’aquesta crisi.

Tenen un informe monogràfic del Síndic de Greuges sobre els drets i la crisi del 
Covid. Està lliurat a la Mesa del Parlament, però està lliurat individualment a tots 
els parlamentaris –crec que el deuen haver rebut– perquè qui vulgui el pugui fer 
servir per als seus treballs, i més si es confirma que tenen un debat monogràfic al 
respecte en el Ple del Parlament.

L’informe de l’any 19, que el tenen des de fa molt de temps, continua marcat per 
un context polític especial, singular que hi ha al nostre país. Saben de les xifres, 
continuem amb unes xifres que han anat augmentant quant a diversos dels seus capí-
tols, i va acompanyat dels altres tres informes anuals, com saben perfectament, com 
és el dels drets dels infants, el del Mecanisme per a la Prevenció de la Tortura i els 
maltractaments i el d’avaluació del compliment de la Llei de transparència, alguns 
dels quals s’han vist ja en la Comissió del Síndic.

Torna a ser un informe que ve molt marcat pels drets socials: un 32 per cent de 
les actuacions, de les quals l’any 19 jo assenyalaria com el factor més punyent la si-
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tuació de l’habitatge d’emergència, l’emergència social pel que fa a l’habitatge. O si-
gui, el que pugui estar erosionant el dret a l’habitatge i la manca de resposta suficient 
per part de les administracions –i ho dic en plural– a tots els nivells en aquesta si-
tuació d’emergència en aquests temes d’habitatge, sabedors com a institució de Sín-
dic de les dificultats creixents que es troben els serveis socials municipals a l’hora 
de garantir el reallotjament d’urgència de les persones afectades, i no sempre es pot 
garantir un establiment que tingui les condicions adequades en aquest reallotjament.

Manca parc d’habitatge, sens dubte, manca parc d’habitatge social, manquen po-
lítiques que no s’improvisen i que són a mitjà i llarg termini. I ens atrevim a dema-
nar, com vam fer en el camp de l’educació –després en parlaré–, per què no, un gran 
pacte social per a habitatge d’emergència. Per què no reunir tots els actors, fins i tot 
aquells que poden i no volen contribuir-hi, com, no m’estaré de dir-ho, com pot ser 
la Sareb o altres organismes que en disposen?

Hi ha una dimensió també en aquest informe del 19 en aquest camp social al 
món de la salut, amb les llistes d’espera, amb lo que són els terminis de referència, 
amb la primera visita, amb les proves diagnòstiques, i es destaquen coses concre-
tes, especialment de cirurgies, com és la del raquis, la columna vertebral o l’obesitat 
mòrbida; o esperes en les primeres visites; o temes de tractament singular, com és 
la reproducció assistida, i demora, sens dubte, en l’accessibilitat a l’atenció primària.

Diverses d’aquestes qüestions han quedat completament trasbalsades i posades 
en un nou ordenament a partir de la crisi del Covid, com són els CAPs. Un gran 
exercici que el síndic va poder fer a partir de la crisi és veure com en els CAPs es va 
canviar radicalment la forma de treball i explorant sistemes, segurament molt més 
ràpids i molt més efectius, per poder tractar tothom, sempre que les reformes que 
s’haurien d’aplicar d’aquesta anomenada «nova normalitat» no es deixessin en l’oblit 
i volguessin dir de debò inversions necessàries en mitjans i en personal, perquè allò 
que s’ha hagut d’improvisar per la Covid sigui ja una forma orientativa del futur de 
treball en aquest món.

En l’aspecte de serveis socials, el tema estrella ha estat el 19 la renda garanti-
da, tot lo que ens ha arribat com a retards en tramitació, en la resolució de proce-
diments, en la forma de requerir els documents, en la interpretació dels requisits 
–massa agressiva, al nostre entendre–, i que hi ha hagut una discussió entre el Sín-
dic i l’Administració sobre com computar tots els moviments que figuren a l’hora 
de valorar si es dona o no es dona una renda garantida, que ara vindrà encara més 
«complexificat» amb l’ingrés mínim que s’ha dotat per part del Govern d’Espanya.

I, en aquest camp, nosaltres l’any 19 podem continuar parlant de les residències, 
que vàrem anar visitant, tant com a síndic com a mecanisme, on anàvem detectant 
un conjunt d’anomalies, algunes de les quals estan a la base del que analitzem ja en 
plena crisi Covid del que succeeix a les residències.

L’any 19, pel que fa al món de l’educació, ve marcat per la signatura del Pacte 
contra la segregació escolar. La majoria dels agents del món de l’educació, la gran 
majoria dels agents del món de l’educació el signen, s’hi comprometen. Té trenta 
actuacions, 189 mesures i demana que, malgrat el parèntesi del Covid, sigui desen-
volupat, com s’estava fent i es continua fent en aquests moments, per combatre fron-
talment el defecte principal que tenim al sector educatiu, que tenim un 40 i escaig 
per cent de segregació escolar.

Hi han comissions de seguiment, hi ha una comissió del cost de la plaça que està 
a punt de tancar el seu informe i que serà importantíssim per poder dirimir moltes 
de les polèmiques que fem sobre escola, sistema públic, amb escola de propietat pú-
blica i escola concertada, sobre la igualtat, etcètera.

I aprofito, de nou, que tenen el debat sobre el Covid i el que diu aquest informe del 
19, per reiterar que cal garantir un tracte igualitari a tots els nois i noies que puguin 
anar a les nostres escoles. I com hem dit en l’informe del Covid i a l’informe sobre 
l’escola d’alta complexitat, que també els recomano i que aviat espero que el puguem 
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tenir en discussió en aquesta comissió, el síndic diu un «no» immens i categòric a no 
fer escola presencial i a no garantir l’escola presencial a tothom, com es demostra en 
les necessitats que emanen d’aquell mateix Pacte contra la segregació escolar.

No és el moment d’analitzar si s’han comès errors en aquestes darreres setmanes 
o mesos. De les meves paraules potser algú ho podrà deduir, i no anirà equivocat, 
però hauríem d’encertar com de debò al setembre posem els mitjans perquè hi hagi 
una igualtat d’oportunitats en el sistema escolar.

Vull cridar l’atenció que l’informe del 19 torna a posar, com a tema importan-
tíssim que s’aproxima al social, el del territori. Tenim un territori que torna a estar 
en greu perill de ser malmès dins del context del que significa tot el canvi climàtic 
a escala planetària. I això es nota fins i tot amb l’increment de queixes en aquesta 
matèria, sobre el que és la biodiversitat en espais amb projectes urbanístics o d’infra-
estructures o activitats extractives que la poden malmetre, amb tot tipus de contami-
nació, amb mesures que, a més, s’han demostrat efectives, si més no, per passiva, en 
plena crisi, que hauríem de saber multiplicar-les, consolidar-les i fer-ne autèntics ei-
xos seriosos de l’activitat política de nou en aquest retorn o aquest assoliment d’una 
nova normalitat.

I en aquest apartat també podria assenyalar com a tema important el dels sub-
ministraments bàsics, reiterant que cal considerar les persones no com a clients de 
les companyies que subministren, sinó com a portadors de drets, abans de res, a un 
subministrament bàsic, que és com ho planteja Nacions Unides i com s’està plante-
jant en els canvis que, evidentment amb esforços, s’estan introduint en les mesures 
de la Unió Europea, com el Clean Energy Package.

També trobaran en l’informe l’avaluació de la Llei de transparència, a part del 
que diu el mateix informe de la Llei de transparència, que us vull recordar, els vull 
recordar que planteja que no ens quedem al tran-tran. Es va aprovar la llei, vam co-
mençar tots amb moltes bones voluntats i ja portem un parell d’anys que sembla que 
ens hem instal·lat en un tran-tran de que ja anirà sortint, malgrat que no responsabi-
litzem els organismes corresponents ni dotem de mecanismes perquè es compleixi 
el dret d’accés a la informació i de transparència. 

En l’informe hi han referències al que després va ser un informe monogràfic so-
bre la sentència del Suprem 459/2019. Nosaltres creiem que cal analitzar amb molta 
cura tot el que s’ha produït a l’entorn d’aquesta sentència, també la resposta ciuta-
dana, i també l’actuació dels efectius policials. Els puc dir, suposo que ja ho deuen 
saber, que jo aquesta tarda a Egara, a l’edifici dels Mossos d’Esquadra, aporto una 
avaluació de tota l’auditoria que ha fet el mateix Cos de Mossos d’Esquadra sobre 
les seves actuacions en aquestes manifestacions. Vostès ja van conèixer i vam discu-
tir un informe al respecte com el que va elaborar el Síndic de Greuges de Catalunya.

Hi han elements sobre el dret de participació política, les limitacions que encara 
hi ha a l’exercici del sufragi per part de col·lectius de la societat, i un crit d’atenció 
sobre el que hi va haver amb mesures preses per la Junta Electoral Central –al nos-
tre entendre, radicalment inadmissibles– respecte a les persones amb discapacitats 
quan podien ser part d’aquestes meses electorals.

I és l’any en què jo vull subratllar que l’Estructura de Drets Humans de Cata-
lunya, creada per l’Institut de Drets Humans de Catalunya i pel Síndic de Greuges, 
culmina, amb centenars d’actes a tot el territori de Catalunya i amb participació de 
centenars d’entitats, el Pla de drets humans de Catalunya, que pot haver quedat una 
mica amagat també per la crisi de la Covid, però que els demano que el tinguin en 
compte en les seves actuacions i que algun dia el Parlament es plantegi la responsa-
bilitat que té en el seu desplegament.

Vull acabar fent una reflexió a la bona disposició que han tingut totes les admi-
nistracions i empreses a l’hora de respondre als requeriments del síndic. Continuem 
amb xifres molt satisfactòries de compliment parcial o total de les resolucions del 
síndic, que superen el 90 per cent, i també de com intentem millorar des del síndic 
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en falles, per part nostra, els nostres mecanismes per poder tenir més celeritat i més 
accessibilitat per part de la població, com ha estat el mecanisme de la tramitació 
electrònica que permet que qualsevol persona pugui seguir, amb el codi de reserva 
corresponent i de protecció de dades, l’evolució de lo que és la mateixa possible re-
solució de la queixa. 

Tenim un repte molt gran, com a síndic, de difusió i presència en tots els sectors 
de la població i, per tant, a millorar les formes d’accés a la institució i la seva mo-
dernització al ritme dels mateixos canvis que ara mateix, amb aquest canvi que s’ha 
produït a tot arreu del teletreball, pot facilitar grans potencials per a l’assoliment 
dels nostres objectius. 

Dues reflexions molt breus finals, però per breus no poc importants. Vull tornar a 
subratllar la professionalitat i la vocació de tota la gent que treballa en el síndic, i jo 
tinc l’honor de dirigir-lo, com a element imprescindible per poder presentar aquest 
informe i tots els altres. 

I dir-los que fa molt poc que hem presentat el dictamen que el defensor del Regne 
Unit, el més important que hi ha en el món, junt amb la defensora federal belga, han 
fet sobre la institució del Síndic de Greuges. Una anàlisi d’igual a igual, peer-to-peer, 
i que està a l’abast també de tots els diputats i diputades que vulguin consultar so-
bre on són els aspectes positius i negatius del funcionament de la nostra institució. 
I evidentment que estem prenent ja mesures per anar a seguir les crítiques que ens 
fan per millorar la nostra institució.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara tindria torn de paraula el Grup Parlamentari 
de Ciutadans, el senyor Manuel Rodríguez de l’Hotellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, president. En primer lloc, des del Grup Parlamentari de Ciutadans vo-
lem donar un record a les víctimes de la Covid-19 i un reconeixement als sanitaris i 
als treballadors que hi han fet front.

El año 2019 fue un año difícil, señor Ribó, un año complicado para todos los ca-
talanes, especialmente para aquellos catalanes que tienen que trabajar, que levantar 
la persiana, que tienen que estar..., bueno, que siguen con su día a día. Y hay algunos 
datos que usted no ha mencionado en el informe, y, por ejemplo, es que estamos a la 
cola de la inversión extranjera, estamos a la cola del turismo nacional, y que usted, 
a raíz de las informaciones que han sucedido a lo largo del 2019, ha perjudicado la 
imagen de la institución.

Más allá de eso, usted plasma la realidad que quiere. Es cierto, hay una realidad 
muy compleja, muy importante, pero usted marca una realidad, en algunos casos, 
partidista.

También cabe decir que el 1 de marzo del año pasado su mandato caducó, y sin 
posibilidad de renovación desde el 1 de marzo de 2019. A 130.000 euros anuales, 
lleva un año y medio cobrando una paga extra, se podría decir, de hasta 200.000 
euros, que no está nada mal. Y todo por apuntalar a los partidos de Gobierno y apro-
vecharse del contexto político para eternizarse en el cargo.

En todo caso, quería comenzar hablando del informe sobre transparencia; el infor-
me número 10, de transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra 
en la página 133. Y usted habla, como siempre, de la transparencia como una finali-
dad en sí misma, cuando la transparencia viene a ser un medio para luchar contra la 
corrupción, contra esas prácticas corruptas, en algunos casos, institucionalizadas, y 
que vienen a ser, pues, lo típico: facturas falsas, mordidas, comisiones, etcétera.

En Cataluña hemos podido ver muchos casos: los casos Pujol, el 3 por ciento, 
el del Palau de la Música... Por cierto, hace poco han entrado en prisión los señores 
Osàcar, el tesorero de Convergencia, así como el señor Millet y Montull. 
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Pero, bueno, en todo caso, nos centraremos en la transparencia del 2019. Y es 
que el 2019 destacó por la transparencia, y usted..., porque vemos que uno de los pri-
meros deberes de transparencia es que se conozcan los regalos que reciben los res-
ponsables políticos o responsables de determinadas instituciones. Y usted, según el 
título octavo de la Ley 19/2014, es el garante de proteger la transparencia y cumplir 
con la transparencia. De hecho, viene aquí, nos elabora un informe y nos lo presenta 
anualmente.

Pues bien, en 2019 saltó a la luz pública, a raíz de una declaración del señor Jordi 
Soler, vinculado a la trama corrupta del 3 por ciento y acusado de financiar a CDC 
mordidas a cambio de obra pública..., y que declaró que le pagó a usted un viaje va-
lorado en 39.300 euros. También este año hemos conocido no solo que fue a la final 
de 2015 con su pareja y su hija, sino que además hicieron la vuelta de 2009 de la 
final de Champions pagada por este señor.

Tampoco se explica, por otro lado, por qué la noticia que saltó a principios de 
abril tardó cinco meses en venir al Parlament a dar cuenta y a explicar que eviden-
temente había hecho ese viaje o no lo había hecho o qué razones le llevaron a hacer 
ese viaje o que lo pagara este señor.

Tampoco explica por qué su amigo Ramon Camp invitó a Soler y a usted a una 
cena de parejas. Aparte de cuestiones personales, nos gustaría saber si esta comi-
sión tuviera algo que conocer de esa cena y si se mencionó alguna cuestión sobre 
transparencia.

Le recordamos que Jordi Soler está imputado por camuflar pagos por facturas 
falsas y mordidas a la trama corrupta del 3 por ciento. Y tampoco se explicó en sede 
parlamentaria que se facturó aquellos viajes a las sociedades Electromecànica Soler, 
Grup Soler Constructora y Soler Global Service, y que en un mensaje del señor So-
ler a un contacto llamado Josep Antoni Colomer, dijo: «Ahora estoy en Berlín. No 
le digas nada a nadie. Ya te explicaré. Es un viaje comercial.»

Quisiéramos que, como mínimo, nos aclarase esto. Ya sabemos que lo ha hecho 
ante la Audiencia Nacional, pero este Parlament, como mínimo, debería de conocer 
la situación.

Tampoco nos ha explicado por qué razón ustedes, que son tan fervientes defenso-
res de las instituciones catalanas, de la autonomía de Cataluña, del autogobierno..., 
el señor Torrent le protegió ante la Oficina Antifraude de Cataluña. No entendemos 
por qué usted prefiere ir a la Audiencia Nacional en lugar de ir a la Oficina Antifrau-
de y explicar a la Oficina Antifraude lo sucedido. Resulta curioso, porque ustedes 
siempre atacan a la justicia.

Y tampoco hemos visto ningún informe que alabe la actuación de la justicia en 
su caso. Entiendo que respeta usted también la decisión judicial del juez De la Mata, 
el cual no vio indicios suficientes porque usted goza de un derecho constitucional 
llamado presunción de inocencia, que se goza en toda España. ¿O esta decisión no 
atenta contra los derechos humanos, la del auto del juez De la Mata? Pregunto. Por-
que, a pesar de usted, la justicia funciona y funciona bien. Y, por cierto, lamento que 
se haya declarado el confinamiento en Lisboa, porque este año usted no va a poder 
acudir a la final de Champions.

En cuanto al derecho de manifestación, usted lo trata así, como derecho a mani-
festación y orden público, las movilizaciones de la sentencia, le pregunto si el respe-
to a las decisiones judiciales y a la separación de poderes va a ser a partir de ahora 
la norma, y lo vinculo con el auto del juez De la Mata. Lo digo porque el descarnado 
ataque al poder judicial, a la separación de poderes, a las resoluciones judiciales, al 
proceso, a las pruebas, es decir, a todo lo que tenga que ver con la justicia, usted lo 
ha venido atacando continuamente.

Sin embargo, usted trata como un mero derecho de manifestación lo que fue 
realmente una semana trágica en Barcelona. Hablamos de una semana de anarquía 
absoluta en diferentes ciudades de Cataluña, pero concretamente en Barcelona se 
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centró la parte más violenta, y, evidentemente, con la connivencia del Gobierno To-
rra. Porque, si bien los cuerpos policiales tuvieron que hacer frente a quienes busca-
ban atacar las instituciones del Estado, a ciudadanos de a pie, a pequeños y grandes 
comercios, estaba todo organizado por los CDR. Y en este caso quiero recordar al-
gunas imágenes y quiero recordar que el señor Torra hablaba del «“apreteu”, i feu 
bé d’“apretar”, amics dels CDRs». Es decir, el señor Torra hablaba de amigos a es-
tos señores.

Concretamente, esta situación de esta semana trágica acabó con numerosos he-
ridos de gravedad. Estamos hablando de un total de 593 personas atendidas, de las 
cuales 226 eran agentes de policía. Es decir, estamos hablando de que casi la mitad 
de los heridos eran policías. Eso dice mucho de la extrema violencia que hubo aque-
llos días en las calles, y no era un mero derecho de manifestación. Es cierto que hubo 
por las mañanas manifestaciones que fueron pacíficas, y en ese sentido no voy a en-
trar a valorarlas, fueron manifestaciones pacíficas, a pesar de que, evidentemente, 
hubo cortes de accesos a instalaciones importantes, hablamos del aeropuerto Barce-
lona, del puerto, de carreteras, de ferrocarriles... 

Y, evidentemente, hubo unas manifestaciones o unos ataques por la noche que 
tenían un tono claramente violento, agresivo, con lanzamiento de objetos contun-
dentes, recogían piedras, buscaban hacer daño, donde, además, en numerosas calles 
de la ciudad de Barcelona no se podía transitar. Y, en ese sentido, desde..., y, ade-
más, incluso con lanzamiento de cócteles molotov. 

Y en ese sentido quiero mostrar todo mi respeto y consideración hacia los cuer-
pos policiales, a Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Ur-
bana y a todos los profesionales que arriesgaron su integridad física durante aquellos 
días para restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana e hicieron 
frente a los violentos, quienes querían alterar el orden público y además actuaron en 
términos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Tampoco se habla de la situación de los usuarios, los vecinos, los comerciantes 
que llevan un año soportando la situación de los cortes en la avenida Meridiana. La 
actuación..., usted habla de una actuación de oficio abierta por ustedes, la 2014/2019, 
en la que se habla del derecho a la libre circulación y a la movilidad de las personas. 
Y es cierto, pero parece que la actuación ha quedado ahí.

Y en ese sentido le insto, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a que 
nos aporte el expediente y la documentación sobre este asunto, porque escasamente 
hace dos días, el 27 de junio de 2020, salió publicada una información muy rele-
vante en la que el señor Torra se decía que ignoró deliberadamente informes po-
liciales sobre la violencia en la Meridiana, en los cortes de la Meridiana. Y, dado 
que ya tiene abierta una investigación de oficio, ya le insto a que continúe con esa 
investigación.

Hablo de los informes de la Guardia Urbana de 17, 19 y 27 de febrero, y en to-
dos estos informes se exigió la prohibición –repito: la prohibición– de la manifes-
tación contra la sentencia del Uno de Octubre al considerar, y cito textualmente, 
«considerar que prácticamente a diario se están produciendo alteraciones de orden 
público y daños a bienes públicos y privados, y que existen razones fundamenta-
das para que no vuelvan a producirse.» En el informe de 25 de febrero, y cito tex-
tualmente también, «los manifestantes comenzaron a agredir a una familia con un 
ataque gratuito, con resultado de erosiones y hematomas, porque les recriminaron 
su actitud hostil hacia un conductor de una motocicleta que intentó transitar con la 
moto apagada a través de la acera y con su motocicleta»; acabaron empujándolo y 
acabaron agrediéndolo.

Ese mismo día, según el propio informe de la Guardia Urbana, se certifica que 
diversos manifestantes encapuchados y con la cara tapada amenazaron a los agen-
tes de «un día de estos os atropellaremos a vosotros, cobardes, perros de la Urbana, 
fascistas». Y todo porque auxiliaron a vehículos atrapados. Y también se describe 
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cómo se abalanzaron sobre el conductor de una motocicleta, lo zarandearon de for-
ma violenta con la clara intención de tirarlo al suelo.

El 1 de febrero quedó atrapado un vehículo rodeado por unos cuarenta o cincuen-
ta manifestantes ante la actitud agresiva de los presentes y tuvieron que abandonar 
el vehículo, que acabó con numerosos daños y con el logotipo del lacito amarillo. 
Y más aún, de manera contundente, la Guardia Urbana, y cito textualmente, «en 
ninguna de las manifestaciones se ha observado el preceptivo servicio en orden de-
bidamente identificado ni el organizador de la manifestación o el intento de evitar 
altercados».

Bien, desde nuestro grupo querríamos que esa investigación continuase. Ade-
más, que se supiera si el señor Torra tiene alguna vinculación con estos CDR, dada 
su vinculación en el pasado, y por todo esto la fiscalía investiga los ataques violentos 
y gratuitos de encapuchados a ciudadanos de a pie.

Y, finalmente, señor Ribó, se lo tengo que decir, como siempre se lo he repetido 
durante todas las comisiones: deje ya el cargo, deje de agarrarse, a pesar de los par-
tidos independentistas, y deje que una persona con un aire nuevo venga a la institu-
ción y la ponga donde tiene que estar.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Síndic i l’equip que l’acompanya... Bé, ens n’alegrem, que es-
tigui aquí bé, satisfactòriament, després de passar aquesta malaltia tan dura que ha 
fet que molta gent patís i amb pèrdues molt greus.

Bé, avui es fa estrany una mica parlar de l’informe anual del 2019, malgrat que 
és una cosa que toca, no? Però, després dels esdeveniments actuals d’una pandèmia 
que ho ha capgirat absolutament tot, l’informe queda, com a mínim, una mica in-
temporal, no? Una pandèmia que, de fet, ens ha obert els ulls a moltes problemàti-
ques que segurament no hi teníem un focus prou ben posat, com és, per exemple, el 
cas de les residències de gent gran. 

Però com acostuma a ser habitual, i per això no menys preocupant, els darrers anys, 
com ja comentava vostè, l’informe anual del síndic detecta que la majoria de queixes 
són relacionades amb els drets socials i que aquest any representen, com comentava, un 
32 per cent de queixes de les actuacions d’ofici iniciades durant aquest any. 

Destaca també, l’informe, queixes en l’àmbit de salut, que també ho ha comentat, 
amb les llistes d’espera; i el tema de l’educació, l’accés i la preinscripció als centres, 
i els serveis socials, també ho ha comentat, pel tema de la renda garantida de ciu-
tadania. 

Aprofitant, doncs, aquest tema que acabo de citar i que enumera l’informe, par-
laré, si m’ho permeten, una mica del tema de les residències, que l’informe fa es-
pecial èmfasi en l’augment de queixes sobretot relacionades amb el retard que es 
produeix per accedir a un servei residencial, sobretot en persones amb discapacitat. 
I es fa la consideració que s’hauria de promoure i incrementar de forma efectiva i 
significativa la dotació de places residencials. Però, vist el que acabem de passar 
durant aquesta pandèmia a les residències, és evident que a l’informe no hi queden 
reflectides les mancances estructurals que pateixen i han patit al llarg dels anys les 
residències.

Analitzant el que diu l’informe, com deia, queda del tot desfasat –i comprensible, 
de totes maneres, perquè l’informe es va fer abans– parlar una mica ara de manca de 
places, malgrat que segurament són necessàries, perquè els múltiples problemes que 
hi ha hagut amb les residències, com són temes de personal, sous d’aquests profes-
sionals, la manca de recursos de materials de protecció, la necessitat de disposar de 
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serveis mèdics imprescindibles, i sobretot la falta de transparència del Govern ac-
tual, han fet aflorar a dia d’avui que a la sindicatura de greuges hi hagi més de tren-
ta-cinc sol·licituds de queixes sobre aquest tema.

Per tant, em semblava significatiu poder fer una mica de parada en aquest tema. 
De fet, el meu grup parlamentari ja li va demanar que fes un informe sobre l’ac-
tuació del Govern a les residències durant la pandèmia, tant en les residències de 
gent gran com en les de persones amb discapacitat, que han resultat els col·lectius 
més afectats durant la crisi del coronavirus. Així doncs, esperarem debatre aquest 
informe al Parlament per poder-ne fer una valoració exhaustiva. Però, vist el que 
ha passat, és evident que parlar només de manca de places residencials és una mica 
atemporal.

Voldria també aturar-me en les primeres mesures que han entrat en funciona-
ment sobre el Pacte contra la segregació escolar, que també hi ha prestat atenció. Un 
pacte que ha de lluitar contra la bretxa digital i la lluita contra la segregació escolar, 
i que a dia d’avui resulta un aspecte del tot rellevant i d’actualitat, jo diria. De fet, 
també el PSC i Units per Avançar ja vàrem demanar que el Govern convoqués la co-
missió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar de Catalunya, que, d’altra 
banda, es va signar, com també deia vostè, per les forces polítiques, ajuntaments i 
comunitats educatives a instàncies del Síndic de Greuges i el Departament d’Educa-
ció. Així com ens agradaria saber quines són les mesures concretes del pacte que té 
previst desplegar el Govern durant els propers mesos i el proper curs i quines parti-
des pressupostàries hi destinaran. 

És evident que la segregació escolar –parlàvem d’aquest 40 per cent– s’ha agreu-
jat arran de la crisi de la Covid, així que creiem indispensable, síndic, que es sumi 
a la nostra demanda i que reclami i faci saber d’aquesta situació d’emergència al 
Govern, perquè, de fet, hauríem de contribuir a pal·liar aquesta segregació escolar. 

L’informe destaca, entre altres temes, també les queixes sobre la renda garantida 
de ciutadania, que també n’ha parlat, i sobretot la demora en la denegació d’aquest 
instrument d’inserció social o del creixement de l’estigmatització del col·lectiu de 
menors migrants no acompanyats i la manca de solucions en aquest tema per part 
de l’Administració. També la manca d’indefinició de les respostes urgents del Go-
vern en situació d’emergència econòmica en matèria d’habitatge, que també ho co-
mentava vostè.

I, d’altra banda, això sí que no ho ha comentat, però sí que m’agradaria posar-ho 
sobre la taula. Aprofitant l’aprovació del Pla d’igualtat que es va aprovar en la sin-
dicatura de greuges el període 2019-2022 per promoure la transversalització de la 
perspectiva de gènere i la perspectiva LGTBI en el conjunt de les actuacions del sín-
dic, m’agradaria fer un especial èmfasi en el creixent augment d’agressions LGTBI-
fòbiques i les agressions de violència masclista. Em sembla del tot oportú introduir 
aquest tema, ja que ahir, precisament, es va celebrar el Dia Nacional de l’Orgull 
LGTBI. 

El síndic ha obert diverses actuacions d’ofici respecte a les agressions LGTBI-
fòbiques, però aquest augment d’agressions sembla que no té gaire aturador, eh? 
I per aquesta raó té importància tornar a posar sobre la taula una llei que es va apro-
var en aquest Parlament, i que parlo, de la Llei, evidentment, 11/2014, aprovada ara 
fa sis anys i que, entre altres coses, no té aprovat el règim sancionador. I no el té 
aprovat per una deixadesa d’aquest Govern, que no ha posat els mecanismes opor-
tuns per desplegar de forma integral la coneguda com a «llei LGTBI».

El Govern d’Esquerra i de Junts per Catalunya hi ha tingut poc interès; de fet, 
gens interès, perquè, si ens parem a pensar una miqueta, el conseller Chakir El 
Homrani no ha comparegut ni una sola vegada a la Comissió d’Igualtat d’aquest 
Parlament, ni una, en tota la legislatura. Estem parlant d’unes properes eleccions i 
el conseller no ha aparegut a la Comissió d’Igualtat. Em sembla significatiu. De fet, 
és l’única comissió que no ha aparegut un conseller. 
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Per aquesta raó creiem que aquesta onada d’agressions..., cal que el síndic, en de-
fensa dels drets i llibertats en matèria de no discriminació de les persones LGTBI i 
que deia que vulneren de forma reiterada, posi totes les eines per aturar el creixe-
ment d’augment d’agressions LGTBIfòbiques i s’adreci a les autoritats catalanes, en 
aquest cas, al Govern de la Generalitat de Catalunya per demanar-li el desplegament 
integral de la Llei 11/2014 i l’aprovació d’aquest règim sancionador.

I acabaria amb un tema que ha esmentat també al final de tot, que és el tema es-
colar, de l’educació, que cal que el proper curs tots els alumnes –vostè ha mencionat 
escolars d’infantil, primària i secundària, i jo hi afegiria batxillerat i universitats– 
puguin retornar a les seves aules de forma presencial, perquè és evident que això 
també porta un tema de segregació i que cal que entre tots combatem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamenta-
ri Catalunya en Comú Podem, i té la paraula el diputat senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, bon dia, síndic i a l’equip que l’acompanya. I sumar-me a 
les mostres de condol i de suport que s’han fet des de la Mesa i celebrar, òbviament, 
doncs, que tot l’equip estigui sa de salut.

Pel que fa a l’informe que se’ns presenta i a la intervenció que ha fet el síndic, 
posar en relleu també el rigor i el volum de feina que es fa des de la institució, que 
crec que queden ben recollits en l’informe, com també la voluntat de millora de la 
mateixa institució, que se’ns ha fet manifesta també amb el dictamen que se’ns ha 
anunciat que en breu tindrem d’aquesta avaluació peer-to-peer amb la voluntat, en-
tenc, de millorar la mateixa institució, o qüestions com el Pla de drets humans, que 
entenem que també és una eina que s’ha desenvolupat i que posa en relleu la feina o 
la bona feina que es fa des del conjunt de la institució. 

Entrant en detall en algunes de les qüestions de l’informe del 2019, sí que ens 
agradaria fer alguns comentaris ajustats també a la realitat que estem vivint. En pri-
mer lloc, el que voldríem dir, no?, és que, tenint en compte la pandèmia que ens ha 
tocat viure en els darrers mesos..., segurament la pandèmia ens ha posat davant del 
mirall d’algunes de les mancances que el mateix informe segurament ja apuntava o 
començava a detectar en termes d’educació, en termes de residències de gent gran, i 
que ara, doncs, hem vist, efectivament, que cal donar-hi respostes. I entenem també, 
doncs, que una part d’aquesta crisi sanitària ha de ser utilitzada com una oportunitat 
per produir canvis de fons, canvis estructurals en molts d’aquests àmbits, no?

Pel que fa a les diferents temàtiques que ens ha anat comentant, no? El fet de que 
la majoria de les queixes que arriben des de la ciutadania tenen una dimensió que té 
a veure amb els drets socials, vostè posava en relleu, en primer lloc, el tema de la 
situació de l’habitatge d’emergència, fet que compartim. 

Sí que voldríem fer-hi aquí un parell d’anotacions, diguéssim, no? La primera, 
que no podem obviar que l’any 2019 es van produir diversos desallotjaments d’ha-
bitatges en els quals la policia de la Generalitat va actuar clarament en connivència 
amb determinades empreses de desocupació, com Desokupa o City Lock, i és un 
fet que ens preocupa, bàsicament, perquè, a més, és reiterat. És a dir, hem vist en 
diferents ocasions com la policia de la Generalitat mostrava actituds amigables amb 
aquest tipus d’empreses. I sí que ens agradaria, doncs, que des del Síndic es fes al-
guna valoració i alguna intervenció en aquest sentit. 

I la segona anotació que voldríem fer en matèria d’habitatge, compartint la pre-
ocupació per l’habitatge d’emergència, sí que creiem que és important destacar que 
la problemàtica de l’habitatge no està només ubicada en la qüestió de l’habitatge 
d’emergència, que és efectivament molt important. Però entenem que el problema 
que tenim al país d’accés a l’habitatge no només va molt més enllà de donar una 
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resposta d’emergència a aquelles persones que ho necessiten de forma urgent, sinó 
que té a veure amb garantir l’accés bàsicament a una generació de joves que tenen 
totalment limitat el seu dret a l’habitatge, i que això requereix polítiques estructurals 
que, al nostre entendre, passen per una regulació del preu dels lloguers i per moltes 
altres polítiques també de promoció d’habitatge públic, també de promoció d’habi-
tatge cooperatiu i de planificació territorial, que en aquest moment entenem que no 
s’estan duent a terme. Però que, en tot cas, creiem que sí que és important anar més 
enllà de la mirada estrictament de l’emergència habitacional, perquè, si no, ens dei-
xem un dret i un gruix de població al marge, i creiem que cal tenir-ho en compte.

Un segon element en el qual volíem posar l’accent és en la matèria d’educació, 
que, evidentment, doncs, també amb la crisi sanitària que hem viscut ens preocupa 
enormement. Bé, nosaltres celebrem que es comenci a tirar endavant el Pacte contra 
la segregació escolar, però sí que és obvi que, en la nova situació que tenim ara, la 
lluita contra la segregació escolar, i especialment contra les desigualtats educatives, 
hauria de ser molt més punyent. 

I, per tant, aquí sí que creiem que de cara al curs vinent, efectivament, compar-
tim amb la visió del síndic la mirada de la presencialitat global el curs vinent, però 
creiem que és molt necessari que des del Govern es desenvolupi un pla de xoc per 
revertir les desigualtats educatives que s’han accentuat i generat durant aquest pe-
ríode de confinament. Unes desigualtats educatives en les quals caldrà posar molt 
el focus en els centres i territoris d’alta complexitat educativa, i també en l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques. I ens preocupa aquí com s’han gestionat els 
centres d’educació especial durant aquest període de confinament i com es reprendrà 
l’activitat a partir del setembre. Per tant, aquí també és un altre dels punts on volíem, 
doncs, mencionar la nostra preocupació.

Un tercer element reflectit en l’informe que també compartim, i que també vol-
dríem apuntar algunes qüestions, és tot el que té a veure amb el territori, no? Ja en 
l’informe de l’any passat es va posar sobre la taula el perill, no?, de que el territori 
torni a ser malmès o continuï sent malmès en un context d’emergència climàtica, 
preocupació que nosaltres compartim. Sí que creiem, a més a més, que cal vincular 
la crisi sanitària que estem vivint amb una qüestió com és la pèrdua de biodiversitat. 
És a dir, la pèrdua de biodiversitat una de les conseqüències que pot tenir justament 
és l’explosió de crisis sanitàries com les que estem patint. Per tant, la importància 
de preservar la biodiversitat, creiem que aquí anem molts anys enrere, no tenim una 
llei de biodiversitat, que hauríem de tenir des de fa molts anys, i, per tant, creiem 
que aquí cal actuar.

I un segon element en relació amb les qüestions territorials, i que no acabem de 
veure en l’informe i que sí que ens agradaria, doncs, que el síndic anés posant aques-
ta mirada en la seva activitat, en la seva tasca, és tot el que té a veure amb l’equitat 
territorial. L’any 2019 també va ser l’any..., de fet, tot just la setmana passada va fer 
un any de l’incendi de la Ribera d’Ebre, i va ser un any on crec que bona part del 
país es va poder adonar de les dificultats que està patint el territori amb dinàmiques 
de despoblament rural, i creiem que aquesta és una preocupació que cal que el sín-
dic, que la institució del síndic tingui en consideració i incorpori la mirada a l’equi-
tat territorial. 

Perquè nosaltres entenem que, efectivament, cal donar resposta als drets socials 
des d’una perspectiva nacional i, per tant, de forma generalitzada al conjunt de la 
població del país, però al mateix temps també hem de ser conscients que hi han ter-
ritoris en els quals les desigualtats són més manifestes i, per tant, l’accés als serveis, 
l’accés als drets també està més limitat.

I parlava vostè, doncs, de les llistes d’espera en salut, per exemple, no?, que efecti-
vament cal tenir-les en compte en l’àmbit general, però és que resulta que si demanes 
cita amb dermatologia a Tortosa et donen hora al cap de 142 dies, però és que si la 
demanes a la Vall d’Hebron te la donen en vint-i-nou. Per tant, gairebé cinc vegades 
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menys, no? O per una colonoscòpia a l’Arnau de Vilanova t’has d’esperar setanta-set 
dies, i, en canvi, a l’Hospital del Mar el temps d’espera es redueix a quaranta-qua-
tre dies. I això ho podríem anar traduint en molts altres drets i serveis en els quals, 
doncs, els territoris de baixa densitat demogràfica i, per tant, les àrees rurals es 
veuen altament perjudicades. I, per tant, sí que creiem que és important, doncs, anar 
adoptant aquesta mirada de l’equitat territorial quan s’analitza l’accés als serveis i 
l’accés als drets.

I, per últim, l’última qüestió que sí que volíem comentar també amb preocupació: 
vostè ha fet esment que aquesta tarda hi ha una presentació al complex Egara, doncs, 
de l’auditoria d’ordre públic feta pel Departament d’Interior del Cos de Mossos d’Es-
quadra. Dir-li, també, per si ho pot fer arribar aquesta tarda, doncs, que almenys el 
nostre grup parlamentari no ha estat convidat, cosa que ens ha sorprès enormement. 
Tampoc han estat convidades les principals entitats de drets humans del país –o al-
menys creiem que no han estat convidades, això és el que ens han fet arribar–, cosa 
que també ens preocupa, perquè entenem que una auditoria d’aquest tipus hauria de 
comptar amb totes aquestes veus. Òbviament, el nostre grup sol·licitarà al conseller 
que comparegui en seu parlamentària per donar compte d’aquesta auditoria.

Però, en qualsevol cas, sí que el que li voldríem demanar és si ens pogués, en el 
segon torn, fer algun apunt de quina valoració en fa, de l’auditoria que s’ha realitzat, 
ja que nosaltres encara no la coneixem, i sí que ens agradaria, doncs, poder tenir el 
seu punt de vista sobre aquesta auditoria d’ordre públic. 

Perquè nosaltres entenem que el Cos de Mossos d’Esquadra té actualment un 
problema que és sistèmic pel que fa a l’ús abusiu de la força, pel que fa a conduc-
tes altament xenòfobes, com hem vist en els últims temps, i entenem que a això cal 
fer-hi front revisant en profunditat els mecanismes de control, d’avaluació, de san-
ció interna. I, de fet, el que creiem nosaltres és que hi hauria d’haver un mecanisme 
d’avaluació extern al Departament d’Interior i que, per tant, des de la plena inde-
pendència, com succeeix en altres països com el Regne Unit, es pogués dur a terme 
aquesta tasca de seguiment de l’activitat del Cos de Mossos d’Esquadra des d’una 
perspectiva del respecte als drets humans. 

Per part nostra res més.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i té la paraula el diputat 
senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, síndic. En primer lloc, gràcies per la seva com-
pareixença. Òbviament, celebro la seva recuperació i la de la secretària general i li 
agraïm, abans que res, aquest informe del 2019, com l’específic sobre la Covid-19 
i la resta d’informes, doncs, dels que podem disposar gràcies a la bona tasca de la 
seva institució.

Amb tot, hem de dir que, efectivament, aquest informe del 2019 denota, des del 
nostre punt de vista, que la salut dels drets socials, dels drets civils, dels drets polítics 
a casa nostra no és bona; no és bona i les tendències que podem observar –imaginem 
que quan arribi l’hora de fer l’informe del 2020 així ho constatarà el síndic– tampoc 
són motiu de gaire esperança en aquests moments.

Nosaltres coincidim força amb la majoria d’aspectes del seu informe que vostè 
ha destacat, però també n’afegirem alguns altres i matisarem, doncs, algunes de les 
qüestions que vostè hi planteja.

Efectivament, pel que fa al tema de drets socials, i com que el temps és limitat i 
no ens podem estendre en tots els aspectes, sí que volem destacar, com vostè ha fet, 
la qüestió de l’habitatge. L’habitatge, que hauria de ser un dret fonamental, que, de 
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fet, és un dret que consagra la mateixa Constitució espanyola, i veiem que en aquests 
moments a la nostra societat –i els poders públics no fan res per evitar-ho ni rever-
tir-ho– no és un dret fonamental, és una mercaderia; una mercaderia que es regula 
estrictament per mecanismes de mercat, atès que les polítiques públiques hi tenen 
una incidència pràcticament insignificant o irrellevant. 

Per tant, un dret fonamental, un dret humà avui és estrictament una mercaderia. 
Això genera que moltes persones no puguin accedir a aquest dret o que ho hagin de 
fer en condicions precàries o veient severament precaritzada la seva vida, la seva 
existència i la de la seva família.

Per tant, no és només un problema d’emergència cap a aquells col·lectius més 
vulnerables o més fràgils, és una emergència per a la majoria de la població. I això 
també ho hem vist agreujat en aquests moments a conseqüència de la crisi de la Co-
vid-19. No és el mateix passar un confinament en aquells habitatges, doncs, que es-
tan en condicions, allò que TV3 ens ha volgut mostrar, eh?, com si tot el país visqués 
en aquests habitatges tan fantàstics que a TV3 tant els agradava ensenyar-nos..., sinó 
que la realitat és ben diferent, perquè una gran part de la població, aquella que TV3 
no ensenya, viu en habitatges en condicions molt més precàries o extremadament 
precàries en les quals passar un confinament és una situació molt més dura i, òbvia-
ment, amb riscos sanitaris i per a la salut en tots els ordres molt més greus.

Per tant, la Covid, una vegada més, també ens posa de manifest un problema 
estructural i una desigualtat enorme. Allò que ja és un problema en condicions or-
dinàries, quan arriba la Covid, es converteix en una situació encara més dramàtica.

Efectivament, per no parlar dels desnonaments, que ara ja s’han començat a re-
prendre i en els quals, de nou, els Mossos d’Esquadra s’hi empren, sens dubte, amb 
excés de zel i amb pràctiques absolutament abusives i amb complicitat amb una mà-
fia, amb una màfia que es diu Desokupa, i encara ningú ens ha explicat, encara nin-
gú ens vol explicar en aquest Parlament per què els Mossos d’Esquadra donen carta 
blanca a una màfia. És un fet insòlit que no entenem i ningú ens explica. En aquest 
Parlament encara ningú ha donat una explicació sobre aquesta qüestió.

Sabem, perquè així ho estan experimentant en altres indrets, que l’única alterna-
tiva a aquest problema és un importantíssim parc d’habitatge públic, la regulació del 
preu dels habitatges, les expropiacions dels habitatges buits, una disminució dràstica 
dels habitatges turístics i, òbviament, l’eliminació o la minimització de l’actuació de 
les plataformes que viuen en aquest sentit. Amsterdam, per exemple, sabem recent-
ment que és un exemple en aquesta línia.

Pel que fa a la salut, però també en relació amb els serveis socials, atenció a la 
gent gran, etcètera, la Covid-19 del 2020 posa de manifest els problemes estructurals 
dels nostres serveis públics del 2019, i del 2018, i del 2017, etcètera, fruit de les reta-
llades que s’han acumulat en els nostres serveis públics de forma crònica i de forma 
estructural. La Covid ha estat més greu el 2020 per l’acumulació de dèficits dels ser-
veis públics que els diferents governs de la Generalitat han imposat a la nostra estruc-
tura de serveis. I aleshores en aquests moments és quan, òbviament, tothom celebra 
la merescuda heroïcitat del personal sanitari o del personal dels serveis públics, que 
òbviament mereix, i encara més, tot el nostre homenatge, gratitud i reconeixement, 
però això el que no pot fer és ocultar els dèficits dels serveis públics que precisament 
aquesta heroïcitat dels seus servidors i servidores ha de compensar. 

Per tant, òbviament, la Covid-19 hagués tingut uns efectes molt menys negatius 
sobre pacients i sobre personal sanitari si no vinguéssim d’aquesta situació d’acu-
mulació de retallades. Però la cosa no acaba aquí, perquè veiem que durant el 2020, 
en lloc de potenciar l’atenció primària, el Govern de la Generalitat prefereix exter-
nalitzar un determinat servei fonamental a una empresa com Ferrovial. Veiem la si-
tuació de precarietat en què han de continuar treballant el personal del SEM i veiem 
com el personal sanitari, lògicament i merescudament, i amb tot el nostre suport, 
segueix en lluita.
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Bé, pel que fa a la renda garantida ens trobem amb allò que també hauria de 
ser un dret, un dret fonamental, un dret a una renda bàsica universal per a tothom, 
com es converteix en un servei absolutament restringit, ineficient en la seva gestió, i 
val a dir –síndic, no sé si vostè ho sap– que el nostre grup va proposar una esmena 
en el pressupost que van aprovar els grups del Govern i els comuns per augmentar 
500 milions la partida destinada a renda garantida, que va ser votada en contra. Per 
tant, escolti’m, ja poden dir el que vulguin que, quan és l’hora de mostrar voluntat 
política per donar solucions reals als problemes, se’ls veu el llautó d’una hora lluny.

Pel que fa a la qüestió de l’LGTBIfòbia, també volem destacar que segueix sent 
un problema real a la nostra societat, un problema greu. Les agressions i les vulne-
racions de drets continuen davant la passivitat dels poders públics, que, per no fer, 
ni desenvolupen el marc normatiu i el marc legal i reglamentari que la mateixa le-
gislació d’aquest país disposa i que, si així es fes, podria garantir una mica millor 
aquest dret fonamental.

Educació escolar. Síndic, si tenim un país amb més del 40 per cent de segrega-
ció, jo diria que entre els deu primers d’Europa des del punt de vista de segregació 
escolar, és perquè el pacte no funciona. I jo crec que ja tenim prou temps de recor-
regut per assumir-ho. Té bones intencions, apunta algunes mesures positives, però 
es denota com un instrument absolutament insuficient i precari per fer front a un 
problema que és de model, que és de model, síndic. És d’un model que genera es-
tructuralment per se segregació escolar.

Si tenim escoles privades, si tenim escoles concertades, escoles concertades que 
segreguen per sexe, si tenim escoles públiques de primera, de segona, de tercera i 
de quarta categoria, i això està estructurat així, vol dir que òbviament generem una 
maquinària de reproducció permanent de la segregació. I el Pacte contra la segre-
gació és un instrument insuficient, poc potent, perquè el problema és de model –el 
problema és de model. Fins que no gaudim d’un sistema públic únic, universal i gra-
tuït per a tothom, la segregació continuarà actuant, i ja ho hem vist, a més, durant 
la Covid –durant la Covid. Efectivament, tal com vostè apunta, la no presencialitat, 
la manca de recursos, les retallades acumulades també han posat en tensió un sis-
tema escolar que, com a primer símptoma, com a primer efecte, el que genera és 
segregació.

Bé, també vull destacar la vulneració de drets –sí, acabo, president– civils i polí-
tics en el nostre país, fruit de la repressió política de les institucions de l’Estat, però 
també del Govern de la Generalitat de Catalunya a través dels Mossos d’Esquadra; 
veurem què diu aquesta auditoria, a la qual el nostre grup parlamentari tampoc ha 
estat convidat a assistir. Però he de dir que els problemes de repressió de drets civils 
i polítics, hi insisteixo, no només ens venen del Tribunal Suprem o de l’Audiència 
Nacional, sinó que també ens venen del Govern de la Generalitat, que de forma sis-
temàtica demana penes de presó per a aquelles persones que lluiten pels drets civils 
i polítics en el nostre país.

Hagués volgut acabar amb l’esment al racisme institucional, però el president té 
raó, he d’acabar, però vull destacar-ho. En aquest país seguim patint de racisme ins-
titucional sense que es mostri la voluntat política evident per evitar-ho.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En absència del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, ara seria el torn del Grup Parlamentari Republicà, i té la paraula la diputa-
da senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. En primer lloc, sumar-nos a les mostres de suport que s’han 
fet ja des dels grups que han tingut ús de la paraula, i també per la recuperació del 
síndic.
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Crec que és important començar per la bona predisposició del Govern a donar 
una resposta positiva a la major part de reclamacions o de recomanacions que el 
síndic feia. De fet, ho situava al 90 per cent de la resposta i, per tant, seguim avan-
çant en molts temes. Malauradament, encara n’hi ha que queden pendents i en això, 
tant en aquells que no hi tenim tota la competència directa com en aquells en els 
que hi calen més recursos, cal que hi seguim treballant per a poder-hi donar tota 
resposta.

És obvi que, després de tota la pandèmia i tota la situació sanitària, ens han can-
viat moltes coses, també la gestió de les polítiques públiques, i també el finançament 
i els recursos, però sense l’entusiasme del vicepresident Aragonès per a aprovar uns 
pressupostos el 2020, que ens han fet una injecció de més de 3.000 milions d’euros, 
no s’hagués donat resposta a moltes de les coses que el 2020 segurament quedaran 
o quedarien pendents si no hi hagués hagut aquesta injecció de capital.

Per tant, nosaltres, en els diferents àmbits, i començo per la salut, som conscients 
de que aquesta millora de l’accessibilitat, aquesta millora dels temps de garantia, 
que recordo que són molt més exigents per voluntat del Govern del que ho és la llei 
espanyola, no només en aquests criteris clínics, sinó incorporant criteris socials, i 
també millorant l’accessibilitat en alguns casos concrets com la reconstrucció de 
mama i amb una injecció de 20 milions d’euros, s’ha pogut millorar. Com el proto-
col per a poder disposar dels dispositius per a fer el seguiment de la glucosa, mal-
grat que aquesta quarta fase per a persones que tenen un mal control de la síndrome 
metabòlica o també per a alguns dels adults, ja que es va començar a prioritzar per 
a la població infantil encara queda pendent i veurem com la reconstrucció del Co-
vid hi afectarà.

Les llistes d’espera som conscients que encara necessiten una millora de gestió, 
no només econòmica, sinó també en l’accés. S’ha augmentat un 27 per cent l’accés 
a les proves diagnòstiques entre aquest període 15-19, i també un 13 per cent les in-
tervencions quirúrgiques, especialment aquelles oncològiques, com el cas de la neo 
maligna del sistema nerviós central, amb un increment del 199 per cent, però encara 
queden molts reptes. 

I algun dels companys que m’han precedit parlava també d’aquest accés territo-
rial, que és cert que cal abordar, no només amb més recursos, que també, sinó també 
amb aquests protocols de col·laboració entre aquests hospitals territorials i aquests 
hospitals que també, doncs, estan especialitzats en algunes de les àrees que són més 
complexes.

En l’àmbit educatiu situem el Pacte contra la segregació, que el síndic va impul-
sar i que la majoria de grups parlamentaris hi vam donar suport com a fita del 2019, 
amb aquestes 189 mesures concretes. Però no és suficient, i amb tota la situació de 
la pandèmia s’ha accelerat o s’ha fet més visible encara aquesta bretxa. I per això, 
tant l’oferta en l’ordenació com també totes aquestes mesures per a combatre l’equi-
tat que encara falta al sistema ens sembla que són importants i que cal que alguns 
dels ajuntaments, que ja s’hi han posat a treballar, doncs, en col·laboració amb totes 
les administracions, ho segueixin fent.

És cert que el 2019 les queixes en l’àmbit de renda garantida van disminuir, mal-
grat que encara hi han problemes. Sembla que conforme anem avançant es van reso-
lent moltes de les situacions que es produïen, i és obvi que el nou ingrés vital, doncs, 
també generarà aquesta complexitat de gestió que cal que s’abordi conjuntament.

En el cas de la infància, ens agradaria destacar els 68 milions d’euros d’incre-
ment del pressupost al 2020, que ha fet, per exemple, que es disminuís, de les in-
tervencions, el temps d’espera quirúrgic en infants, però que cal ser conscients que 
aquest augment ha de seguir sent progressiu i, sobretot, ha de poder abordar aquesta 
pobresa infantil que tenim al país, així com la part d’acompanyament als menors 
extutelats. No només l’increment econòmic i l’increment de places, que es va situar 
el 2019 en 1.224 places noves, sobretot de primera acollida..., però ens cal també una 
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revisió de fons, una revisió estructural de tot aquest model i de com donem resposta 
a aquesta situació que cada cop és més creixent.

En l’àmbit d’exteriors, compartim la recomanació que el síndic feia sobre el vot 
de les persones amb discapacitat, i així també ho va fer el Govern el 9 d’abril, i tam-
bé aquesta aposta per les dades, per la transparència. I les dades durant el 2020 amb 
la Covid han estat un exemple molt important, però també el 2019 amb tot el tema 
sanitari i amb tot el que el Govern cada vegada, doncs, és més accessible des de les 
pàgines web amb tota aquesta transparència. Ens queda, òbviament, molt pendent 
tota l’agenda de drets de participació política, i el 2019, amb la resposta a la sentèn-
cia, en va ser un exemple molt evident.

En l’àmbit de la justícia ens agradaria destacar la formació cada vegada més im-
portant i més palesa en l’àmbit, per exemple, de les violències masclistes, especial-
ment amb treballadors, però també amb reclusos i recluses, com també alguna de 
les recomanacions situava. 

I quatre aspectes més. L’àmbit de l’habitatge i aquest accés que segueix sent, òb-
viament, tot i els reforços en habitatge públic a través dels pressupostos, clarament 
insuficient. El decret llei que es va fer a final del 2019 també parlava d’aquest accés 
i, per tant, és un avanç més, però que cal que es tradueixi en habitatges reals per a 
poder donar-hi resposta.

En l’àmbit d’empresa i coneixement, i particularment en l’àmbit de les universi-
tats, l’any 2019 va ser l’any dels treballs del Pacte nacional per a la societat del co-
neixement, que s’han culminat el 2020. El CIC també va abordar tots els reptes que 
van suposar les diferents vagues de resposta a la sentència, però també les vagues 
que hi ha al sistema educatiu, no només per a donar resposta a aquesta rebaixa del 
30 per cent dels preus universitaris i en l’accés universitari, que ja es traduirà aquest 
setembre, sinó que ara ens cal abordar dos reptes més: l’impuls a les beques per a re-
duir també aquesta bretxa que hi pot haver al setembre en l’àmbit universitari, però 
també en tota la precarització no només dels associats, sinó en el tema dels EPIF, 
que el síndic destacava en el seu informe. I que òbviament cada vegada que l’Estat 
aprova normatives i no en posa els recursos suficients fa que hi hagi d’haver una 
capacitat d’imaginació més o de restricció d’altres polítiques per a donar-hi resposta.

En l’àmbit d’interior, i amb aquest acabaria els àmbits sectorials, és obvi que 
cada vegada tenim una policia que fa un esforç, una part del cos, per a donar respos-
ta des de la proximitat i la mediació, i l’any 2019 va ser un altre any amb incendis, 
amb riuades, amb diferents problemàtiques a les que donar resposta, però encara 
seguim tenint reptes pendents. La identificació visible dels agents ho és i, sobretot, 
com alguns agents en concret malmeten contínuament la imatge del cos. I Esquer-
ra ho ha demanat més d’una vegada: calen canvis estructurals. No podem reubicar 
agents i ja està, sinó que cal afrontar aquest racisme institucional i aquesta violèn-
cia que alguns dels agents utilitzen sovint i que embruten, com deia, la imatge de 
tot el cos.

Acabo amb unes propostes en diferents àmbits, no només per a donar resposta a 
aquest informe del 2019, sinó per a abordar el futur del que ens espera. Ens cal reac-
tivar l’economia; ens cal prioritzar sectors estratègics; ens cal reforçar especialment 
aquest estat del benestar amb un nou contracte social per a garantir totes les neces-
sitats bàsiques per a tothom; ens cal també reconciliar la feina i la vida i fer-ho amb 
qualitat, i això també requereix d’abordar aquest teletreball que últimament hem 
hagut de posar molt a marxes forçades; ens cal reconnectar, i en això la proposta 
del síndic pel pacte social per a l’habitatge tindrà el nostre recolzament; però tam-
bé apostar per les renovables, l’energia verda de quilòmetre zero, el rellançament de 
la cultura amb la reducció de l’IVA, i també apostar per aquesta república catalana 
que, si no és justa, si no és lliure, si no és neta, i, si no ens garanteix aquestes lliber-
tats, doncs, no té l’anhel i els fonaments per als que fa tants anys que la defensem.

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn correspondria al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, i té la paraula el diputat senyor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies, president. Molt bon dia, síndic i els assistents que l’acompanyen. En 
nom del nostre grup també voldria aprofitar aquesta primera comissió presencial 
després del confinament que hem patit, amb les limitacions pertinents, per donar 
el condol a totes les persones que han perdut la vida, als seus familiars, als seus 
amics, i també agrair, com ja s’ha fet, doncs, tot el que ha estat els servidors públics 
que han estat al peu del canó durant aquest difícil període, no? 

En primer lloc, volem felicitar la institució del síndic pel reconeixement que els 
usuaris fan del servei d’aquesta institució. En aquesta enquesta que es fa als usuaris, 
on s’han manifestat, diguem-ne, doncs, com a bona o molt bona, eh? És important 
aquest reconeixement, considerem, pel que suposa per part de la gent que utilitza, 
diguem-ne, el servei del síndic, que el perceben com una eina útil per fer front al que 
són les seves peticions i les seves queixes. I una eina útil el treball que fa el síndic, 
el seu equip directe, tècnics i tota la institució. Mostra d’això és la quantitat de gent 
que fa ús d’aquesta institució any rere any, i enguany, segons l’informe, doncs, han 
estat 26.358 expedients i trenta mil persones, o més de trenta mil persones, que han 
fet ús del servei del síndic, no?

També és important, i ja s’ha constatat en alguna de les altres intervencions, l’ús 
que se’n fa, la utilitat de la gestió d’aquests expedients, el diàleg que s’estableix entre 
els departaments i les institucions receptores de les propostes i dels suggeriments 
que es fan des del síndic. En aquest sentit, referent a les peticions i les queixes del 
2019, en un 63,7 per cent es resol el problema i el 36,2 per cent està en procés d’exe-
cució. Però el més important de tot és que s’accepten les recomanacions del síndic 
en un notable percentatge, en un 98,7 per cent dels casos s’accepten, diguem-ne, les 
propostes i suggeriments que es fan des del síndic. Però referent a aquesta qüestió, 
m’hi vull referir una miqueta més tard.

Dit això, és inevitable llegir l’informe de balanç del 2019 sense fer una mirada 
posada en el present. De fet, l’any 2019 haurà estat l’any previ a la crisi del Covid-19. 
Jo diria la gran crisi, la crisi de la nostra generació, eh?, de conseqüències avui en-
cara per determinar i amb unes incerteses que són del tot enormes. 

S’ha dit, i és cert: la crisi del Covid fa d’accelerador. Sembla que el temps s’hagi 
contret. Allò que era un problema embrionari ara és un problema emergent que exi-
geix una solució urgent, i allò que ahir era una proposta de futur el moment demana 
que esdevingui un projecte present. 

En aquest sentit, l’informe del 2019, pel mètode que s’utilitza en tots els infor-
mes anuals, que altres vegades, doncs, ja he elogiat en aquesta mateixa comissió, 
ens permet avaluar l’estat del nostre sistema garantista de drets socials, de llibertats, 
de sostenibilitat, i també conèixer quins són els àmbits de més vulnerabilitat. Però, 
sobretot, ens permet fer una valoració evolutiva i tendencial. 

Per això aquest informe, conseller, ens és de gran utilitat com a eina de treball 
polític en el moment en què estem de cerca de propostes de canvi per fer front als 
temps que tenim just al davant i per afrontar, com es proposa per part del síndic, un 
pacte de país i un pla de xoc per abordar la crisi del Covid-19 que permeti canvis 
radicals, inversions urgents i reformes estructurals. 

De fet, l’informe..., fent un repàs dels temes que ens apunta l’informe, molts han 
estat reiteradament ja..., diguem-ne, són coneguts per aquesta comissió, perquè són 
temes que any rere any s’avaluen i es constaten com a problemes tangents, i un ha 
estat el de l’habitatge.

És cert. És cert que en les polítiques d’habitatge ens cal una reforma important i 
de caràcter estructural per fer front, diguem-ne, al que és un problema estructural. 
No podem donar respostes a les emergències si no incrementem d’una forma notable 
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el que és el parc d’habitatge públic i que el posem en règim de lloguer. Convindria 
duplicar o triplicar avui els vint mil habitatges públics de gestió pública per poder 
homologar-nos al que són els serveis d’habitatge públic a altres països; avui només 
és el 2 per cent, el pla d’habitatge públic que té el país, i la mitjana a Europa és d’en-
torn del 14 per cent.

Per tant, aquí tenim un problema estructural important que requereix de refor-
mes estructurals, i és obvi que això suposa problemes importants per poder fer front 
al que és l’emergència. 

En aquest sentit, el Govern està fent un esforç importantíssim, diguem-ne, d’in-
versió per fer front a aquesta situació, però ens cal una aposta de canvi estructural, 
de política ambiciosa per fer front a aquest problema que té una dimensió estructu-
ral i que respon a anys de governs que no han atès aquesta qüestió des de l’enverga-
dura que cal. Governs de tots colors, val a dir, eh? I, per tant, en aquest sentit, aquest 
és un repte que en el marc del que és les reflexions que s’han de fer, i que ens convi-
da a fer la crisi del Covid, segurament s’ha de posar damunt de la taula.

De fet, en el proper Ple tenim, diguem-ne, un Ple monogràfic sobre el Covid, i és 
un moment també per començar a obrir aquest debat i per fer front al que és aquest 
pla de xoc i aquest pacte de país que el síndic també ens proposa, no?

Els temes de salut..., també s’ha comentat, i s’ha vist també en la crisi del Co-
vid com el sistema de salut és un sistema estructural, diguem-ne, que garanteix la 
qualitat de vida de la ciutadania i, per tant, la vinculació, la coordinació entre els 
CAPs, l’assistència domiciliària, el que són els hospitals territorials, els hospitals..., 
aquí cal una aposta important també per fer front d’una manera suficient al que és 
el servei sanitari, que avui encara, doncs, segueix sent un problema, el que són les 
llistes d’espera, com també per a les intervencions quirúrgiques, com ens comenta 
també el document, no?

El pla d’igualtat, la segregació escolar segueix sent, diguem-ne, un problema que 
cal abordar, com també ens indica el document. 

Els temes de coordinació i de comandaments en els temes de seguretat i pel que 
fa referència al que és la gestió de la policia, com també s’ha mostrat, certament, 
aquest és un tema enormement complex, i que també l’any passat es va viure amb for-
ça violència als carrers, com a conseqüència, diguem-ne, d’una violència abusiva per 
part de l’aparell judicial de l’Estat. És a dir, les sentències abusives i injustes de cent 
anys de presó als presos polítics van suposar una reacció ciutadana desmesurada i que 
va posar, diguem-ne, en situació de tensió el que és els nostres cossos policials, no?

Fet aquest... Els temes territorials i ambientals, que també és un increment de 
queixes importants, pel que sembla, creixents; l’any passat, doncs, el 2019, han estat 
mil queixes sobre temes territorials i ambientals. Ens sembla que aquest també és un 
element important pel que fa al que són les actuacions i és una sensibilitat creixent 
per part de la ciutadania el que és el respecte al medi ambient i és un element també 
important a posar atenció, no?

Dit això, nosaltres volem posar l’accent en dos elements que ens semblen impor-
tants en aquest context. Un és el referent a la burocràcia. També se’n fa referència 
en el document, avui no se n’ha parlat, però les necessitats que avui esdevenen ur-
gents requereixen també respostes al màxim d’àgils i urgents possible. I ens consta 
que el Govern fa un esforç important per atendre moltes d’aquestes propostes que 
el síndic fa, com s’ha demostrat amb el diàleg que s’estableix entre Govern i síndic, 
entre els departaments de les diferents administracions i el síndic, la predisposició i 
la voluntat d’abordar moltes de les propostes, que moltes són de caràcter estructural, 
de planificació estructural.

Però, dit això, en aquesta qüestió s’imposa també fer una reflexió de fons. Vist el 
diàleg que es produeix, que certament és fèrtil, cal més agilitat en la gestió. Els òr-
gans tenen vida pròpia i sovint no poden respondre amb l’agilitat requerida pels ma-
teixos polítics. La burocràcia esdevé un problema estructural que s’ha d’afrontar 
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amb valentia i que exigeix canvis que, com deia abans, hauran de ser abordats amb 
urgència també. Darrere els expedients, els informes, els requeriments i els justifi-
cants hi ha rostre humà, i sovint molt patiment. I és cert que hi ha voluntat política, 
i ens consta i s’ha demostrat, però ens calen mesures de canvi estructural i recursos 
suficients per abordar la gestió amb més agilitat per part de les administracions. 

Un element també que ens sembla important, i el segon element que vull desta-
car, i que és capil·lar davant de molts dels problemes que es produeixen respecte al 
que són els serveis, és el de la pobresa. Avui esdevé estructural amb un percentat-
ge que fa feredat i alhora amb una tendència que pot ser –pot ser– creixent. En els 
darrers anys el síndic i d’altres institucions ens han alertat que –de fet, ho llegíem 
pels mitjans de comunicació– hi havia una millora de l’activitat econòmica, de l’ac-
tivitat macroeconòmica, però aquesta no ha comportat que hagi arribat, diguem-ne, 
al que és la ciutadania.

El president

Senyor diputat, hauria d’anar concloent, perquè ja està fora de temps. Gràcies.

Antoni Morral i Berenguer

Ja acabo. Acabo, president. Els indicadors de risc de pobresa de Catalunya són 
entorn del 25 per cent i ens diu també en l’informe que en un 9 per cent la pobresa 
infantil és severa i material. Aquesta qüestió ens sembla que mereix la màxima 
atenció i els recursos que s’hi estan... Hem de fer notar també que en el pressupost 
d’enguany hi ha hagut un important, diguem-ne, augment de recursos, i abans s’ha 
comentat, em sembla, doncs, entorn de 68 milions d’euros el 2020 per fer front a 
aquesta qüestió, però també resulta insuficient per fer front a aquest repte, no?

Dit això, síndic, em resta comentar l’agraïment, la feina que esteu fent en tota la 
institució per esdevenir, diguem-ne, un espai de proposta, de suggeriment, d’anàlisi, 
de diagnosi i de coneixement del que és la realitat de la garantia dels serveis públics 
i dels drets ciutadans, no?

En aquest sentit, segur que hi han moltes coses a millorar. Segur, com ja he dit, 
doncs, s’està treballant en aquesta direcció... 

El president

Senyor diputat, és que ha exhaurit amb bastant escreix el temps assignat.

Antoni Morral i Berenguer

...i aquest any anterior, doncs, va ser complicat en molts aspectes, com ja s’ha 
comentat, però també celebrem el coratge amb què s’han portat les situacions com-
plexes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara, per donar resposta als diferents grups parlamentaris, té la 
paraula el senyor síndic.

El síndic de greuges

Gràcies, president. Abans d’entrar en l’informe del síndic de l’any 19, perme-
tin-me que doni informacions al diputat que ha sortit per complet del marc de l’in-
forme i ha plantejat qüestions que ell creu que havia de plantejar.

La primera, si vol parlar de les retribucions, senyor diputat, jo li demanaria que 
analitzés totes les retribucions de la institució del síndic, que des de molt abans de 
la Llei de transparència s’han anat publicant –les té totes–, i veurà, primer, que és 
un sistema retributiu que va ser fixat pel Parlament, el síndic no ha introduït cap no-
vetat en aquest sistema retributiu. No solament no ha fet cap increment del sistema 
retributiu, sinó que a partir de lo que el Govern Zapatero al seu dia va promulgar, 
sense estar obligat, va rebaixar el sistema retributiu. Que sàpiga que té tots els sous, 
els béns, etcètera, i que jo en aquells moments..., la meva nòmina ve a ser pràctica-
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ment la del meu predecessor. Ara, si sobre això vostè vol continuar parlant, té tota 
la seva vida pel davant.

Pel que fa al viatge que vostè ha citat, i també és reiteratiu –equivocat, eh?, per-
què ha dit coses que són radicalment falses, però que jo no entraré avui a discu-
tir-les. Com sap el president de la comissió, des del moment que això va anar a mans 
judicials, jo li vaig dir que fins que no acabés el procés judicial jo no pensava fer 
cap mena de declaració parlamentària. El procés judicial ja sap vostè que ha estat 
dues vegades arxivat, i jo he anat a petició del jutge sense cap obligació a declarar 
a l’Audiència Nacional. Em podria posar la medalla que em sembla que soc el pri-
mer càrrec polític que ho fa, però m’és igual, no es tracta d’això, perquè vull la més 
absoluta col·laboració amb tots els òrgans institucionals, i com hem anat sempre a 
tot arreu que se’ns ha demanat al respecte. No sé si té organismes que nosaltres no 
en tenim ni idea de quin tipus d’investigació podien haver fet, no ens ha arribat en 
absolut, però pot citar o tornar a dir el que vostè vulgui.

I aquí sí que li faig un petit retret sobre el tema de la renovació. Escolti’m, vos-
tès tenen l’encàrrec i els poders per renovar les institucions. Consell de Garanties, 
Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges... Perdoni, Consejo General del Poder 
Judicial, Defensor del Pueblo... La llista és bastant llarga a nivell de l’Estat, i a les 
comunitats autònomes és llarguíssima, eh?, vull dir... Però això depèn dels òrgans 
parlamentaris, senyor diputat. Com pot comprendre, és sorprenent que un diputat 
d’un grup que va ser un dels grups que va proposar unànimement la meva designació 
en el mandat del 2010, un dels que la va signar, es plantegi com si fos responsabili-
tat del titular de la institució el que no hi hagi renovació. És la pròpia..., és aquesta 
institució on som, que ha de tenir aquest encàrrec de tots aquells organismes que 
estan per renovar, senyor diputat. Per tant, és un tema que vostè el pot reiterar tantes 
vegades com vulgui, però primer miri quina és la part de responsabilitat que tenen 
vostès. I com que vostès tenen un grup parlamentari, són un partit que té base a l’Es-
tat, també en els diversos llocs on puguin ser presents. 

Entro ja en l’informe del 2019, que entenc que, lògicament, també ho he fet du-
rant la meva presentació. Va una mica condicionada, la seva discussió, per la crisi 
tan forta que hem patit, una sacsejada, un autèntic terratrèmol en tot el nostre orde-
nament social, institucional i polític, del qual tot just comencem a analitzar el que 
ha passat. I ja no entro sanitàriament perquè, a més, com saben, a escala planetària 
encara no hi han bases certes per saber el que ha passat, sinó que parlo en general 
sobre el que ha succeït, que tot just podem començar a analitzar-ho, i que soc dels 
que crec que hi haurà molt llarg temps de conseqüències d’aquesta crisi. Entenc que 
en totes les intervencions pràcticament hagi sortit aquesta qüestió.

Sobre els drets socials, evidentment, ja ho dèiem, vull dir, no ho diré, però por-
tem molts anys que els informes del síndic han reflectit el que passa a la societat 
quan el paquet més important de queixes, d’actuacions d’ofici, d’informes són sobre 
drets socials, no? I començant des de la salut, l’educació, etcètera.

Només petites reflexions a l’entorn de les intervencions, de les quals hem pres 
nota també per a la millora de la mateixa institució. A les llistes d’espera caldrà un 
acord molt gran sobre aquesta qüestió en un futur molt immediat, perquè és un tema 
que ha quedat completament trasbalsat, o sobre la reforma que cal fer de salut des de 
primària. Salut cal abordar-la ja urgentment, i no només amb els pedaços necessaris 
de curt termini, sinó a mitjà termini, començant per les bases, i les bases és l’atenció 
primària. I si es sap fer, com s’ha demostrat pels professionals dels CAPs, una refor-
ma a fons a partir de primària, tot el sentit sanitari pot canviar amb una millora molt 
important. Evidentment, si hi han recursos econòmics, si hi ha la consideració per 
als professionals i si hi ha l’estímul per a la dedicació a full time en aquesta matèria.

Sobre residències veuran que l’informe Covid que els hem lliurat –si l’han lle-
git ja ho hauran trobat– nosaltres posem l’accent primer de tot en el valor «gent 
gran». No podem confondre «residències» amb «gent gran». Hi ha una societat com 
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la nostra –i n’hi han d’altres també, però a mi em toca parlar de la nostra– que ha 
menyspreat la gent gran, que l’ha menystingut. I parlo de la societat, dins la qual, 
evidentment, hi poso les institucions, i part del conflicte comença aquí. 

Continuem tenint, a urgències hospitalàries, gent que hi deixa la gent gran abans 
d’anar-se’n de vacances –per dir-los alguna cosa molt punyent. I hem tingut molts 
anys i hem viscut tranquil·lament que ningú s’amoïnava seriosament de les residèn-
cies. I puc dir-los, com a síndic, que fins i tot rebíem queixes de famílies que s’amoï-
naven de coses que no els agraden de les residències, però no per lo que vostès 
defensarien com a drets, sinó per actituds absolutament egoistes, des de les polí-
tiques que s’aplicaven, etcètera. I que nosaltres anàvem fent actuacions d’ofici, per 
exemple, descobrint que trobàvem gent en residències que estaven ingressades sense 
la seva voluntat. Un fet com aquest. Familiars o amics havien fet tot el muntatge per-
què es pogués ingressar. I això ho va denunciar el síndic i ho va portar a les admi-
nistracions i ho va portar aquí, molt abans del Covid.

Per tant, comencem a parlar seriosament del tema que vol dir gent gran: el va-
lor de l’experiència, de la saviesa, del que poden ensenyar-nos. Comencem per aquí. 
I crec que és una societat que encara no ha fet de debò l’aprenentatge al respec-
te. I parlem de les residències. I parlem de residències o parlem de com pot viure la 
gent gran, sigui en residències o en unitats diferents de residències o en altre tipus 
d’equipaments, i dependrà dels recursos i de les diverses problemàtiques i com po-
dem, en aquest sentit, curar i tenir en compte el personal, com dèiem en els informes, 
les dotacions per a aquest personal, el reconeixement d’aquest personal, la formació 
d’aquest personal, que sovint era l’última feina que es podia fer i sense gaires quali-
ficacions, i el reconeixement en altres matèries al respecte. 

Perquè, en general, sobre tot això del terratrèmol, i després també hi podria in-
cloure tot lo que diré a continuació, s’ha dit per part d’algun diputat, és una oportu-
nitat. I jo confio que en el debat que vostès facin, crec que és a partir del dia 1 –em 
corregiran, si m’equivoco–, al Ple del Parlament, sàpiguen agafar de forma valenta 
i no partidària, i no per tirar-se els trastos entre vostès, aquesta oportunitat. Ho han 
fet societats molt properes a la nostra, on no s’ha vist com uns s’agredien als altres 
parlamentàriament, on s’ha anat a buscar el denominador comú. I aquesta és la gran 
oportunitat que tenen, a curt termini i a mitjà i llarg termini, que és lo que els plan-
tegem en l’informe sobre el Covid i els drets.

A curt termini calen mesures, i encara en calen moltes més, urgents. I els anuncio 
que en una taula d’entitats d’emergència social molt aviat tindran, per part del síndic, 
treballant amb elles i liderant-les, un crit d’alerta molt fort al respecte, del curt i im-
mediat termini, que no s’està atenent en moltes matèries. 

I després, a mitjà termini, que la nova normalitat no signifiqui tornar al darrere; 
que signifiqui precisament aprofitar les oportunitats per fer, de tot això que estem 
parlant, les conclusions i diagnosis valentes que puguin correspondre de forma més 
escaient, i vol dir reformar el pressupost del 2020. Perdonin que m’atreveixi a donar 
una opinió radicalment fora de l’informe del 2019. Vol dir que els comptes públics 
s’hauran d’adaptar, però d’una manera valenta, davant d’aquests reptes que tenim 
al davant, i prendre un conjunt de mesures, ho torno a dir, o per lo més immediat o 
amb perspectiva a mitjà i llarg termini, sense confondre. 

Podria dir el mateix sobre... Ho dic en general per tots els camps que hem parlat, 
i hi incloc els que venen a continuació, com és el de l’educació. Ara mateix tenim un 
problema seriós amb el lleure. El tenim ara, aquests dies, mentre estem parlant. En 
un país que tenia un teixit i una cultura important sobre el lleure com a educació; no 
el lleure com a «ha, ha, ho, ho», no, el lleure com a educació. I tenim un problema 
important, i segurament que no hi dediquem els recursos suficients, i tenen un infor-
me monogràfic del síndic al respecte sobre el lleure com a educació. I, evidentment, 
sobre el retorn al setembre a les escoles o les proves d’universitat pendents o la re-
presa dels cursos universitaris, com aquí s’ha dit per part d’algun diputat. 
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I, especialment, on hi ha greus problemes, que és on hi ha complexitat..., i tenen 
un informe monogràfic sobre escoles d’alta complexitat, que em sembla que m’han 
dit que el veuríem no pas en aquesta comissió, sinó en la Comissió d’Educació del 
Parlament, i que a allà poden treure moltíssimes coses que caldria aplicar, aques-
tes, molt d’immediat. Una de les reflexions que jo els feia al respecte és: els millors 
professionals d’educació haurien d’anar a les escoles més complexes. Això seria una 
aposta de país. Dotant-los, evidentment, estimulant-los, però on hi ha més proble-
mes hauríem de posar les millors energies que podem tenir en aquest país, si apos-
tem per la igualtat, si apostem pel dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats. 

I en aquest sentit el Pacte contra la segregació –vam estar vora tres anys prepa-
rant-lo– no era gens fàcil. Va ser signat l’any 19, després ha estat en part interromput 
per la Covid, però, molt abans del pacte, senyores i senyors diputats, van haver-hi 
administracions de diversos colors que van reduir la segregació. Va començar a Vic, 
amb un alcalde que crec que era democratacristià. Manlleu, Olot... I estic citant 
ciutats amb alcaldes molt diferents. Crec recordar que a Olot era socialista. Mata-
ró, parts de Barcelona... Vam demostrar que és possible utilitzar instruments per 
rebaixar la segregació, ni molt menys podíem..., perquè és un tema a mitjà i a llarg 
termini.

I aquesta és la voluntat que ens impregna amb lo del pacte, on s’asseuen a la tau-
la entitats i subjectes radicalment contradictòries amb les seves aproximacions del 
tema de l’educació per anar a buscar el comú denominador que faci avançar el com-
bat aquest contra la segregació. I els puc dir que d’aquí molt pocs dies ja es farà la 
nova convocatòria del plenari després de la crisi del Covid.

Totalment d’acord amb el que vostès han dit sobre l’LGTBI. Tenim diverses ac-
tuacions d’ofici i informes al respecte. Treballem molt properament a les entitats, 
està pendent el desplegament d’aquella llei, i això és una falla que assenyalem any 
rere any i que el Govern s’hauria de prendre amb major èmfasi al respecte, des del 
règim sancionador fins a moltes mesures que afecten la salut. Hi ha qüestions que 
estan a la llei i que no es poden desenvolupar al respecte.

Compte amb l’expressió «racisme institucional». Em sembla important, però no 
és l’únic racisme que hi ha a Catalunya. Recordin que el síndic va demanar al presi-
dent de la Generalitat que convoqués totes les entitats que ens vam reunir a Santa 
Mònica –perdonin, que no recordo la data– després de que una sèrie de gent armats 
amb pals i amb altres instruments van anar a agredir joves en una residència d’una 
ciutat propera on som ara.

Compte que només... Perquè ho veig, que tothom està concentrant-se en l’insti-
tucional. Importantíssim, i cal combatre’l, però compte amb lo que és seriosament 
racisme i les seves arrels, perquè no estem vacunats contra el racisme. Perquè no és 
veritat que això sigui una societat que ja ha superat aquesta assignatura. I que cal-
dria, evidentment, combatre frontalment el racisme institucional, però tot un con-
junt de mesures englobant-ne tota la fenomenologia de la societat, com es pot veure 
només que treguin el cap més enllà de les nostres fronteres, per combatre el final 
del racisme.

De l’habitatge hi estaríem hores i hores. Hem fet quantitat d’informes. Evident-
ment que és un dret i que hem de combatre totes les seves dimensions.

Emergència. Els hi he explicat moltes vegades, em nego a tornar-los-hi a expli-
car, com havíem passat de registre únic a demanda, a registre únic d’oferta, taules 
d’emergència... És que ara ni les taules d’emergència. Estem totalment desbordats, i 
hi han esperes de dos anys. I no són totes del mateix color d’Administració. 

Per tant, és un problema que..., perquè el problema de l’habitatge no té una so-
lució així que vostès ara aprovin una cosa i demà hi haurà habitatge per a tothom. 
Però el síndic pot comprovar..., i els ha portat exemples de que en aquests moments 
ja lo més extrem està completament superat per la realitat. Per això parlem d’un 
pacte social per a l’habitatge, que, evidentment, també seria un tema contradictori.
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El tema territorial crec que està prou ben entès i explicat. Estic molt d’acord amb 
el que ha plantejat l’equitat territorial, i seria bo i em comprometo com a institució 
també a actuar amb alguna actuació d’ofici sobre aquesta mateixa dimensió.

Recordin que tenen un informe sobre emergència, un informe sobre els municipis 
nuclears, un informe sobre Iqoxe Tarragona. Els recordo temes que estem pendents 
de discutir amb vostès o on es digui en aquest Parlament, i que afecten coses que 
algunes d’elles són de radical insuficiència. I moltes d’elles venen plantejades a par-
tir de demandes que hem rebut, per exemple, l’informe sobre els municipis nuclears, 
dels mateixos municipis, i que estan absolutament deixats, abandonats en moltes 
qüestions elementals per parlar d’equilibri territorial de forma seriosa i de seguretat.

Sobre les manifestacions de l’any 2019, que van ser l’any 2019, tenen un informe 
monogràfic que hem discutit el 9 de març d’enguany en aquesta comissió, i moltes 
de les qüestions que s’han citat acompanyen aquest informe amb resolucions con-
cretes.

Volia aclarir sobre el tema de l’auditoria dels Mossos d’Esquadra. Jo no els parla-
ré ara de l’auditoria que presenten aquesta tarda. Són els Mossos d’Esquadra, que la 
presenten, no és el síndic que l’ha de presentar. Sí que els puc dir que es tracta d’un 
tema que el síndic ha fet un informe monogràfic, que l’hem discutit a la comissió, 
com acabo de dir, que forma part ja de l’actiu que hi ha en el síndic, des dels infor-
mes sobre com haurien de ser els cossos de policia a Catalunya; el dels incidents so-
bre els acords sobre Bolonya; els de la plaça Catalunya; els del 2019, en la demanda 
que va fer el president al síndic sobre un informe de com s’havien de comportar els 
cossos de seguretat, bàsicament els Mossos, davant de la desobediència civil, i un 
llarg etcètera.

Sàpiguen que nosaltres, com s’ha dit en una de les intervencions, cada any els 
donem, i els tenen entre any i any si volen, els resultats de les avaluacions que ens 
fa la gent que s’aproxima al síndic, i que, evidentment, hi han opinions crítiques i 
opinions de lloança, i que a nosaltres ens serveixen com a estímul per anar plante-
jant reformes.

Els he parlat del peer, de l’informe que els defensors segurament més importants 
del món ens han fet, i que té aspectes de lloança, però té aspectes també de crítica 
i de proposta de millora en la institució del síndic, que estem estudiant en aquests 
moments. I que –els hi vaig dir una vegada, però els hi repeteixo ara– vam demanar 
una auditoria a la Sindicatura de Comptes que està en marxa i que també tindran en 
el seu dia un informe al respecte. 

Què vull significar? Que qualsevol cosa que vostès creguin que serveix per mi-
llorar una institució que ha de tractar drets i garanties estarem molt amatents per 
tenir-la en compte. I més quan fa molt poc –i també la tenim pendent de discutir en 
aquesta comissió quan vostès diguin– el Consell d’Europa ha aprovat uns principis 
de com haurien de ser els defensors i de com els estats i els poders públics haurien 
d’impulsar, dotar i garantir la tasca d’aquests defensors.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara correspondria un segon torn per als diferents 
grups parlamentaris en un temps màxim, que pregaríem que s’hi cenyissin, de cinc 
minuts. En primer lloc, té la paraula el responsable del Grup de Ciutadans, el senyor 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, president. Bien, señor Ribó, quería comenzar... Usted ha acabado di-
ciendo que hacen una valoración entre la ciudadanía de cómo se percibe el síndic. 
Quería comentarle que en base al informe del Defensor del Pueblo publicado para el 
año 2019, se observaba que desde Cataluña había 1.915 quejas al margen de usted o 
de su institución. Quería saber qué opinión tiene usted sobre esta cuestión.
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Más allá de eso, también el informe del Defensor del Pueblo habla de otras 
cuestiones bastante importantes y que importan a una gran parte de los catalanes, 
a pesar de usted. Se habla, por ejemplo, de la neutralidad ideológica de las adminis-
traciones públicas; lo plantea en uno de los informes, concretamente las páginas 130 
y 131 del informe del Defensor del Pueblo. 

Luego también se habla de la neutralidad ideológica en los centros escolares –las 
páginas 349 y 350. Y se habla de la posible instrumentalización ideológica o polí-
tica a lo largo del año 2019. Se han continuado recibiendo quejas que denunciaban 
supuestos concretos relativos a que diversos centros e instalaciones educativas, en 
la mayoría de casos de Cataluña, estaban siendo utilizados con fines de adoctrina-
miento o para la realización de actos o instalación de simbología de ideología po-
lítica. Esto no me la invento yo ni mi grupo, esto lo dice el Defensor del Pueblo. 
Y, curiosamente, 1.915 personas han confiado en el Defensor del Pueblo.

Más cuestiones. Dificultades para obtener ejemplares en lengua castellana duran-
te la realización de las pruebas de acceso en Cataluña para la universidad. Concre-
tamente, bueno, se habla del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que vigilaba 
las pruebas, no daba estas pruebas en lengua castellana y costaba bastante. Yo le 
recomiendo su lectura. 

También incidentes en las universidades públicas en octubre de 2019 a raíz de la 
violencia después de la sentencia y, analizadas estas quejas, se hablaba de que en no-
viembre de 2019 se resolvió realizar una actuación informativa ante la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra de Barcelona, 
la Rovira i Virgili de Tarragona, la de Barcelona, la de Girona y la de Lleida con el 
fin de conocer las medidas adoptadas para garantizar los derechos de los miembros 
de la comunidad universitaria. Dice que los alumnos no podían acudir a clase por-
que había una serie de violentos que no se lo permitían.

Más cuestiones. Tampoco veo que usted trate, y que trata el Defensor del Pue-
blo, la cuestión del desamparo de menores. Se habla de que Cataluña no colabora 
con el Defensor del Pueblo, curiosamente, y nos gustaría también saber que... Usted 
en un momento dado del informe habla de que existe una gran coordinación con el 
Defensor del Pueblo. Queríamos saber por qué razón la Generalitat de Catalunya 
no colabora con el Defensor del Pueblo cuando se habla del desamparo de menores.

Otras cuestiones que se han planteado aquí, en su réplica. Usted habla de que no 
es objeto del informe su situación. Bueno, yo discrepo. Se lo digo con educación, 
señor Ribó. La Ley de transparencia, la 19/2014, en su título octavo... Usted es el 
responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de transparencia –usted. Usted, 
además, tiene la finalidad de elaborar un informe y velar por el cumplimiento. Pues 
parece ser que usted mismo, cuando se ha visto en una situación así, no ha venido a 
dar explicaciones, cuando lo merecían los catalanes.

Luego la cuestión de la Oficina Antifraude. Bueno, usted dice que en este caso 
confía más en la justicia, en la justicia española. Lo respeto. Creo que sí es impor-
tante conocer esa posición por su parte, pero también a la hora de defender las ins-
tituciones catalanas y decir que es más importante, bueno, una institución catalana 
o autonómica, que la labor de la justicia..., pues es importante conocer su posición.

Usted también habla de que es cierto que el mandato está caducado y que no ha 
habido un consenso por parte de los grupos, pero es que tampoco usted tiene un 
mandato vitalicio. Usted tiene un mandato determinado, sin posibilidad de prórro-
ga, y usted debería haber dejado el cargo. Y además lo digo porque hay muchísimos 
catalanes que no confían en usted. No hablo del primer grupo del Parlament, sino 
muchísimos catalanes, como hemos visto, los 1.915 catalanes que al margen del sín-
dic han presentado una denuncia al Defensor del Pueblo.

Otras cuestiones como los cortes de la Meridiana. No he escuchado hablar nada 
de estos cortes por su parte. Yo le he comunicado que salió una noticia y referente 
a los informes de la Guardia Urbana de los días 17, 19 y 27 en los que Torra ignoró 



DSPC-C 515
29 de juny de 2020

Sessió 18 de la CSG  27 

informes sobre la violencia en los cortes de la Meridiana. Estos informes son sus-
critos por la Guardia Urbana.

Y, finalmente, otra cuestión es el tema de los cortes a zonas estratégicas como 
respuesta a la sentencia. Yo no creo que sea una respuesta a la sentencia, creo sim-
plemente que es violencia, violencia por violencia, por hacer daño, por buscar el 
control de las instituciones y buscar más el lío, y parece ser que hay algunos grupos 
y algunos irresponsables que están en algunos cargos que no lo entienden.

Y, finalmente, para acabar. Hemos visto el 18 de junio que el director de Con-
sumo y Territorio del Síndic de Greuges, el señor Vendrell, ha finalizado su cargo. 
Queríamos saber si continúa como adjunto y quién va a ostentar sus competencias.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Sí, trenta segons només. Síndic, miri, jo crec que és força decebedor que entri 
cara a cara amb aquest..., no ho sé, un cara a cara dialèctic que estableix cada ve-
gada amb el Grup de Ciutadans. Ni Ciutadans ni vostè crec que estan a l’alçada en 
aquest embat continu de tirar-se els trastos pel cap en temes que no estan relacionats 
amb el que es debat en cada comissió. Jo crec que ho hem de dir tots ben alt, perquè 
és que la veritat és que és bastant decebedor, eh?

Però a mi m’agradaria acabar remarcant sobretot que cal que es reuneixi el Pac-
te contra la segregació escolar, això sí que és important. Ja que el Govern no pren 
la iniciativa, síndic, li demano que la prengui vostè, la iniciativa. Diu que propera-
ment es farà; espero que vostè prengui aquesta iniciativa, perquè del Govern no en 
podem esperar res. 

I també acabar dient que nosaltres lamentem tampoc haver estat convocats en 
aquesta presentació d’aquesta auditoria. Només perquè, com que vostè ha dit que es-
taven convocats tots els grups polítics, veiem que..., em sembla que no. O no ho ha 
dit o potser ho he entès malament. Però, en tot cas, no hi hem estat convocats, eh? 
Si ho he entès malament, em disculpo, però, en tot cas, no hi hem estat convocats.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Correspondria ara el torn al Grup Parlamenta-
ri Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el diputat Marc Parés. 

Marc Parés Franzi

No, no faré ús del torn. Simplement agrair les respostes del síndic.

El president

Moltes gràcies. Ara seria el torn del Subgrup Parlamentari Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Sí; gràcies, president. Ràpidament. Gràcies, síndic, per les seves respostes i acla-
riments. Assenyalar que les desigualtats són un problema real. No és només un pro-
blema de les males polítiques públiques, de la manca de voluntat política que les 
reprodueixen, sinó que és un problema estructural en el nostre país. Sabem com l’es-
perança de vida és dotze anys més alta en determinats barris de Barcelona que altres, 
i hem vist com la incidència i la mortalitat de la Covid també té diferències de classe 
i diferències territorials. Per tant, cal abordar les polítiques públiques i cal revertir els 
models que generen aquest tipus de desigualtats estructuralment a la nostra societat.

Crec que tenim, efectivament..., vostè ha parlat d’oportunitat de canvi. Efecti-
vament, la Covid-19 ens posa al davant una crisi d’una tal naturalesa que convida 
a revisar molt autocríticament el passat i a prendre molta consciència de la proble-
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màtica del present i de la que vindrà. Certament, tindrem els propers dies un debat 
en el Ple del Parlament sobre quines mesures són les més necessàries per abordar 
aquesta crisi. 

De moment, el que estem veient, des del punt de vista de les polítiques del Go-
vern i dels governs i de les institucions, no és gaire esperançador, també l’hi he de 
dir, eh? Veiem més del mateix. Davant d’un problema que és d’una naturalesa enor-
me i que requeriria canvis estructurals, el que veiem són continuismes. Veurem què 
dona de si aquest debat en el Parlament, on nosaltres, òbviament, farem propostes 
de canvi estructural.

I, per últim, pel que fa al seu esment del racisme institucional, òbviament és un 
problema cultural, és un problema social, també estructural, el problema del racisme 
i de la xenofòbia, a la nostra societat. Malauradament, no és només un problema de 
les institucions. Però les institucions haurien de ser una avantguarda, una avançada 
exemplar i exemplaritzant des del punt de vista de la superació d’aquest problema. 
I no ho veiem en alcaldes de determinades poblacions que s’abonen al discurs racis-
ta; no ho veiem en la insuficiència i en la passivitat de les polítiques públiques, i no 
ho veiem en el problema estructural que hi ha en els cossos de seguretat. I sabem 
com tot això tampoc és a l’atzar. Sabem perfectament quins i com grups d’extrema 
dreta actuen en aquesta problemàtica per atiar el foc i després guanyar-ne un rendi-
ment social, electoral i polític.

Per tant, és un problema que requeriria d’una actuació molt més severa per part 
dels poders públics de la que estem veient en aquests moments.

I gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari 
Republicà, i té la paraula la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. De forma ràpida, agrair-li les recomanacions, el que ha afegit 
també ara, i seguirem treballant en l’any 2020, que serà prou complex amb tot el que 
afectarà no només l’àmbit social i econòmic, sinó també aquells problemes estruc-
turals dels que ha parlat, com afectarà tot això les llistes d’espera, per exemple, o 
els temps d’espera, i, per tant, amb tot això encara vindran nous reptes per abordar.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn correspondria al Grup Parla-
mentari Junts per Catalunya. Té la paraula el senyor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Sí, no, només..., molt breu. Gràcies, president. Només per manifestar l’acord amb 
la proposta de que hem de mirar de veure la crisi, malgrat, diguem-ne, la duresa so-
cial que comporta com a tal, veure-la també com una oportunitat. Tenim l’obliga-
ció, des de l’àmbit polític, de veure-la com una oportunitat i ser resilients perquè ens 
aporti la possibilitat d’abordar les reformes estructurals que en aquest context ne-
cessitem, en paral·lel d’abordar l’emergència creixent que segurament hi haurà, no?

En aquest sentit, ben segur hi haurà un concepte que estarà damunt de la tau-
la molt present, que és que, per fer front a les reformes estructurals que ens caldrà 
abordar, ens calen recursos i sobirania. I recursos i sobirania és un tema clau en 
aquest context per fer-ne una reivindicació col·lectiva a nivell polític en el Parlament.

Dit això, m’ha arribat que el conseller Buch no ha convocat cap grup parlamen-
tari en aquesta presentació d’avui deliberadament, perquè el que vol fer és una pre-
sentació i una compareixença aquí al Parlament per fer pública de forma específica 
als grups parlamentaris la informació d’aquesta auditoria. 

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. No sé si el senyor síndic vol fer una darrera pun-
tualització. En qualsevol cas, li prego brevetat.

El síndic de greuges

Sí; president, només per donar informacions que em demanen que doni. Primer, 
com diu el senyor Morral, jo he entès sempre que l’acte que avui es fa a Egara, que 
és la seu dels Mossos d’Esquadra, és un acte davant dels comandaments més impor-
tants de Mossos d’Esquadra i que reten comptes ells de l’informe que han elaborat 
ells i elles. Crec que, evidentment, hi hauran experts que col·laboren o que han fet 
qüestions d’elaboració al respecte, i l’únic que se’ns va demanar és si el síndic esta-
va disposat a fer una aportació crítica, de criteri, d’acord amb tot lo que ha elaborat 
sempre, sobre aquesta mateixa auditoria.

Una altra informació, que vostès la coneixen però sembla que s’ignori. Tots hem 
discutit diverses vegades el tema, i una vegada monogràficament, sobre l’adoctrina-
ment a les escoles a Catalunya, i ho reitero: els recordo que autoritats molt diverses, 
des de la ministra d’Educació actual, ja des d’aleshores al Congrés dels Diputats, ens 
van demanar les aportacions que va fer el síndic al respecte.

I pel que fa al nombre de queixes del Defensor del Pueblo, valdria la pena que si 
els interessa el tema veiessin el nombre d’aquestes que el mateix Síndic de Greuges 
transfereix al Defensor del Pueblo, perquè nosaltres hi ha matèries que no hi podem 
entrar, i una vegada recollides i investigades les transferim al Defensor del Pueblo. 
I també valdria la pena veure el nombre d’aquestes que són queixes que s’adrecen 
directament per part de la població de Catalunya a administracions de l’Estat a Ca-
talunya.

Sobre la confiança que la població té en el síndic, els torno a assenyalar el volum 
de les queixes, avaluació, etcètera.

I la pregunta sobre el senyor Francesc Vendrell. El senyor Francesc Vendrell, 
que no és un adjunt, era director de l’àrea de Consum i Territori, ens vam posar 
d’acord en la seva jubilació, i així ha estat. Les seves àrees han estat distribuïdes al 
mateix consell de direcció. Per tant, hi ha un estalvi absolut de recursos al respecte. 
Sí que vull aprofitar la pregunta per dir en acta, deixar en acta al Parlament, el meu 
agraïment i reconeixement a tota la feina que ha fet el senyor Francesc Vendrell en 
el Síndic de Greuges.

El president

Moltes gràcies. 
Doncs amb aquestes darreres paraules, a les que crec que la comissió s’hi pot su-

mar, una persona que ha fet una llarga trajectòria a la institució, donaríem per closa 
la comissió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia.
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