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Sessió 21 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG), tinguda per videoconferència, 

s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acom-

panyat de la vicepresidenta, María Francisca Valle Fuentes, i de la secretària, Núria Picas 

Albets. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Mercè Escofet Sala, Munia Fernán-

dez-Jordán Celorio i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Miquel Buch  

i Moya, Glòria Freixa i Vilardell, Saloua Laouaji Faridi, Aurora Madaula i Giménez i Anto-

ni Morral i Berenguer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Najat 

 Driouech Ben Moussa, Gemma Espigares Tribó i Eduardo Reyes i Pino, pel G. P. Republi-

cà; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Manuel Reyes López, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

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

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants 

i dels adolescents, Maria Jesús Larios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per 

a informar sobre els Principis sobre la protecció i la promoció de la institució de l’ombuds-

man (tram. 359-00027/12). Síndic de Greuges. Sessió informativa o compareixença.

2. Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret a la salut mental infantil i juvenil: garan-

ties en l’accés i l’atenció als centres residencials» (tram. 360-00020/12). Síndic de Greuges. 

Presentació de l’informe. (Informe: BOPC 472, 170).

El president

Procedim, ja, a iniciar la reunió. Perfecte. Doncs, en primer lloc, donem la ben-
vinguda al síndic de greuges i les persones que l’acompanyen, els adjunts que l’acom-
panyen, per la infància i l’adjunt al síndic, i a la resta de persones que l’assistiran. 

En segon lloc, òbviament, també al conjunt de persones que integrem, que inte-
gren la comissió. Demanaria, abans d’entrar pròpiament a desenvolupar l’ordre del 
dia que consta dels dos punts que vostès coneixen, les substitucions que hi hagi per 
part dels grups parlamentaris.

Antoni Morral i Berenguer

Sí, per part del Grup de Junts per Catalunya, president, la diputada Anna Geli 
serà substituïda per la diputada Glòria Freixa.

El president

Moltes gràcies. Hi ha algun altre grup parlamentari que vulgui fer alguna subs-
titució? (Pausa.) Entenc que no és així.

Compareixença del síndic de greuges per a informar sobre els Principis 
sobre la protecció i la promoció de la institució de l’ombudsman

359-00027/12

Per tant, ja passaríem a desenvolupar el primer punt de l’ordre del dia, que és la 
compareixença del síndic de greuges davant de la Comissió del Síndic per informar 
sobre els Principis sobre la protecció i la promoció de la institució de l’ombudsman. 
Com és habitual, té la paraula el síndic de greuges, per un espai, doncs, no superior 
als trenta minuts. Per tant, síndic, teniu la paraula.
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El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Com bé heu dit, m’acompanya l’adjunta pels drets dels in-
fants, però també l’adjunt general i la meva directora de gabinet. 

El 2 de maig del 2019 el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va aprovar, a 
proposta de la Comissió de Venècia, els Principis sobre la protecció i la promoció de 
les institucions de l’ombudsman. Aquest document reconeix el paper dels ombuds-
man, dels síndics, en l’enfortiment de la democràcia, en la protecció davant l’Admi-
nistració i en la promoció dels drets humans, i exigeix als governs i a totes les forces 
parlamentàries la garantia de solidesa i de protecció per a aquestes institucions. 

Això ja està adoptat pel Consell de Ministres, que, com sabeu, és un consell que 
pren mesures que són obligatòries a tots els estats que en formen part. Per això jo 
vaig sol·licitar comparèixer de forma informativa en aquesta comissió. I, a més, re-
cordo que al seu dia, el 25 de març de l’any 19, vaig notificar al president del Parla-
ment que s’havien aprovat a la Comissió de Venècia aquests principis.

Molt telegràficament. Fa molts anys, diríem uns quatre anys, que els membres 
de l’institut mundial dels defensors, dels quals jo tinc l’honor de presidir el capítol 
europeu, érem presents a la Comissió de Venècia, com tenim estatus permanent a la 
mateixa comissió. I jo vaig informar de les amenaces que s’anaven dibuixant sobre 
institucions europees de defensors. Va començar Eslovènia, van seguir altres estats 
i la darrera i més forta va ser a Polònia. Vull recordar que a casa nostra, l’Estat es-
panyol, es va fer desaparèixer el defensor autonòmic de Castilla-La Mancha per de-
cisió d’un canvi governamental que es va produir. També es va fer desaparèixer la 
procuradora d’Astúries, es va fer desaparèixer el defensor de Múrcia i es va ofegar 
pressupostàriament la defensora de La Rioja. És molt important considerar el que 
diuen aquests principis que el Consell d’Europa ha adoptat. Són un instrument ne-
cessari per enfortir els síndics, els defensors, tant com a garantia dels drets humans 
com davant de les possibilitats del risc i les amenaces que puguin haver patit, que 
podrien patir.

Els principis diuen que tothom ha de recolzar i protegir la institució de l’om-
budsman i abstenir-se de qualsevol acció que perjudiqui la seva independència. Ho 
dic literalment, d’acord amb el document que tots vostès tenen. El document entra 
en moltes matèries, com és la forma d’elecció dels defensors –demanant majories 
molt qualificades al respecte–, com la base jurídica ferma que han de gaudir, el rang 
suficientment elevat que han de tenir, que no han de seguir cap instrucció de cap 
autoritat, i que..., al revés, les autoritats polítiques s’han d’abstenir de dur a terme 
qualsevol acció destinada a suprimir, a controlar o erosionar la institució de l’om-
budsman. I que tot això cal garantir-ho per llei. I cal garantir, a més, recursos pres-
supostaris, personal suficient, flexibilitat estructural adequada. Diu, en concret, un 
dels principis, que el titular de la institució ha de tenir la capacitat de contractar el 
seu personal.

S’hi afegeix un estatus d’immunitat i d’aforament, com tenen els parlamentaris. 
I se li encarrega com a mandat combatre la mala administració, protegir i promou-
re els drets humans i les llibertats fonamentals. I, en aquest sentit, se’ls adreça a fer 
això davant de l’Administració pública a tots els nivells, així com al servei d’interès 
general, tant si els presta l’Estat, municipis, organismes estatals o entitats privades. 
Val a dir que, en aquest sentit, vostès, els legisladors de Catalunya, van ser pioners 
quan al seu dia, a la Llei del síndic, i abans, en referència a l’Estatut del 2006, ja 
van encarregar la funció també de controlar entitats privades que forneixen serveis 
d’interès general al Síndic de Greuges. 

Es dona, a més, la facultat discrecional per investigar tots els casos que consi-
deri oportuns, sigui a iniciativa pròpia o perquè tenen una queixa, que tingui accés 
il·limitat a tots els documents, a totes les bases de dades –fins i tot, les d’informació 
veritablement privilegiada o confidencial– i adreçar tota mena de recomanacions, 
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tant al poder legislatiu com al poder executiu. Això sí, vinculant-se a presentar com 
a mínim una vegada l’any un informe al Parlament.

Jo vull recordar, en aquests moments, que tenim pendents davant aquest Parla-
ment –i ho dic quan sembla que anem de davallada cap al final de la legislatura– in-
formes com el de la qualitat de l’aire a Catalunya; com el retard de l’Administració 
en situacions d’emergència residencial; com el Pla de drets humans a Catalunya 
–elaborat durant molt de temps amb més de cent cinquanta activitats i amb vora una 
cinquantena d’entitats–; l’afectació de la sentència del Tribunal Suprem; la prevenció 
i reparació dels abusos sexuals infantils per representants de l’església; o, en d’altres 
comissions, informes sobre infants i mitjans de comunicació; el del Pacte contra la 
segregació escolar, o el dels centres educatius amb elevada complexitat. 

I en poques setmanes tindran a les seves mans informes com el de les residèn-
cies, o el de separacions conflictives, com el de les pistoles Taser, segona edició, o 
com el de la massificació i de la circulació al nostre territori. 

Si alguna característica donen els Principis de Venècia als ombudsman és, jus-
tament, el definir-los com una institució clau per a la democràcia i per als drets hu-
mans. El document cita cinc vegades l’encàrrec de protegir i promoure els drets 
humans i les llibertats. Això fa quinze anys eren cites molt insòlites i molt minori-
tàries. Avui són lloc comú per definir la funció d’aquestes institucions. No solament 
s’ha de combatre la mala administració –recordin que al Tractat de la Unió Europea 
el dret a la bona administració és un dret fonamental–, sinó que va un pas més enllà 
quan ens demana entrar com a jurisdicció davant de les possibles vulneracions de 
drets humans i enfrontar-s’hi amb tots els mitjans que es puguin aconseguir davant 
de qualsevol poder polític, com un clar indicador de la bona salut democràtica.

No puc deixar d’acabar assenyalant el que l’Assemblea Parlamentària del Con-
sell d’Europa va recomanar encara més al Consell de Ministres el 16 d’octubre del 
19: que consideri establir mecanismes per veure com el Consell d’Europa seguiria 
tots els estats i a tots els nivells i tots els seus actors polítics amb informes periòdics 
sobre com quan respecten i apliquen els Principis de Venècia. És en aquest sentit 
que el qui els parla, com a síndic i com a president dels defensors d’Europa, posa i 
posarà com a nord de la seva activitat aquests encàrrecs. I és en aquest sentit que el 
mateix síndic de greuges es va sotmetre fa poc a un peer review, a una avaluació en-
tre iguals feta pel Parliamentary and Health Service Ombudsman, del Regne Unit, 
i per la Federal Ombudsman, de Bèlgica, a una anàlisi de quant complíem amb tots 
aquests requisits per part d’aquesta institució.

Tenen al nostre web la resultant d’aquesta anàlisi. I qualsevol dia aquest síndic 
està disposat a explicar-ho i a respondre qualsevol pregunta al respecte.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, síndic. Ara correspondria, en primer lloc, per un espai de temps 
màxim de deu minuts, al Grup Parlamentari de Ciutadans... I té la paraula la dipu-
tada senyora Munia Fernández. (Pausa.)

Munia Fernández-Jordán Celorio

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

El president

No la sentim, senyora Munia, diputada. (Pausa.) No podem sentir la seva in-
tervenció, senyora diputada. (Pausa.) Sí? Senyora Fernández, no podem escoltar la 
seva intervenció. (Pausa.)

Munia Fernández-Jordán Celorio

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)
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El president

Senyora Fernández, no sé si vostè pot sentir la nostra intervenció? No veig que 
senti..., no sé si des dels serveis tècnics podem fer..., o connectar directament amb 
ella telefònicament, perquè tinc la sensació de que no sent el que li estem dient. 
(Pausa.) No..., és..., senyora Fernández, no podem escoltar la seva intervenció. No sé 
si és degut a que té endollats els auriculars i potser si no utilitza el... (Pausa.)

La vicepresidenta

Presidente...

El president

Sí? 

La vicepresidenta

Yo le sugeriría, si es posible...

El president

Invertim el..., saltem el torn, si els sembla bé, mentre intentem resoldre...

La vicepresidenta

Exacto, es lo que le iba a sugerir, presidente. Que mientras nosotros podemos 
solucionarlo, pasamos el turno y...

El president

Gràcies per la predisposició. I, mentrestant, que els serveis tècnics intentin re-
soldre-ho.

La vicepresidenta

Gracias.

El president

Per tant, el torn ara correspondria a la diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira 

Hola, bona tarda. Suposo que a mi sí que se’m sent correctament?

El president

Sí, se la sent perfectament.

Marta Moreta Rovira 

D’acord, perfecte. Bé, en primer lloc, des del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar volem agrair la tramesa al Parlament del document elaborat per 
la Comissió Europea per la Democràcia i el Dret, més coneguda, com s’ha dit aquí, 
com a Comissió de Venècia... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats al-
guns mots de la intervenció de l’oradora) ...democràcies consolidades. Agrair tam-
bé la compareixença del síndic per tal de presentar l’esmentat document i de poder 
aprofundir i debatre sobre el seu contingut, amb la mirada posada en la nova insti-
tució del Síndic de Greuges.

Estem, doncs, davant d’un document elaborat per l’esmentada comissió, que pos-
teriorment va ser aprovat, com ha dit bé el síndic, pel Comitè de Ministres del Con-
sell d’Europa, fet que li confereix una major rellevància. Com el seu títol indica, 
Principis sobre la protecció i la promoció de la institució de l’ombudsman, el docu-
ment té per objecte la defensa i la promoció d’aquestes institucions, enteses com a 
peces rellevants en els estats de dret i com a institucions que aporten la qualitat de-
mocràtica als països, regions on la institució ha estat implementada.

Els vint-i-cinc punts del document s’orienten, fonamentalment, a defensar no sols 
la bondat i la necessitat de la institució, sinó també a establir aquells principis que 
contribueixen a preservar la seva independència respecte als poders executius de 
torn, siguin estatals, regionals o locals, i respecte a les maquinàries pròpies de l’Ad-
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ministració. Així, la suficiència financera, la independència pressupostària, l’exis-
tència d’una base jurídica ferma o la relació dels ombudsman amb l’àmbit judicial 
s’identifiquen com a elements fonamentals per al manteniment de la independèn-
cia... (Tall de comunicació.)

En altres paraules, de res serveix la institució si té algun grau de submissió o de 
dependència respecte a l’Administració, que ha de ser fiscalitzada i controlada per 
aquesta. Però, al costat d’aquest conjunt de garanties de l’ombudsman respecte al po-
der executiu, l’informe assenyala també altres aspectes, no menys importants, que han 
de contribuir a garantir aquesta imparcialitat. Un conjunt d’aspectes no formen part de  
l’Administració o de la instància política executiva, sinó que han de formar part de la 
figura dels ombudsman. Així, en els punts 6, 8, 9, 10 i 11 del document s’assenyala 
tot un conjunt d’atributs imprescindibles per a l’exercici de la responsabilitat dels om-
budsman, tals com la legitimitat, l’autoritat moral, la integritat o l’autoexigència, així 
com l’existència de codis ètics i el respecte cap a aquesta part de les persones vincu-
lades a la institució.

Pel que fa a la legitimitat del document, es fonamenta, en primer lloc, en el pro-
cediment de l’elecció, el que és el punt 6, que ha de ser preferiblement elegit per la 
majoria qualificada. I, de fet, aquí hi estem d’acord. Però el punt 8 afegeix els crite-
ris essencials de la nominació. Són una gran autoritat moral, integritat i uns coneixe-
ments i una existència professionals... (Tall de comunicació.) És a dir, unes aptituds 
i actituds ben concretes. Aptituds tals com un coneixement també en el camp dels 
drets humans i les llibertats fonamentals. I unes actituds com les referides a l’au-
toritat moral... (Tall de comunicació.) En el punt novè es subratlla la necessitat de 
l’existència dels codis ètics i la submissió a aquests per tal que els integrin els om-
budsman.

El document esmenta explícitament... (Tall de comunicació.) En el mateix sentit, 
però fent el que podríem anomenar el negatiu de la fotografia en el punt onzè, es fa 
esment de les condicions per les quals l’ombudsman pot ser cessat en la seva respon-
sabilitat... (tall de comunicació) ...com a causes de cessament la conducta indeguda 
i les faltes de conducta, que han de ser interpretades –i cito literalment el text– «en 
termes molt estrictes». Tan cert com la majoria parlamentària per al cessament de 
l’ombudsman ha de ser, com a mínim, igual o preferiblement superior a la requerida 
per... (tall de comunicació) ...per voler centrar part de la nostra atenció i convidar el 
síndic a fer una profunda reflexió. 

Tan cert és el precepte del document de la Comissió de Venècia que exigeix que 
el cessament de l’ombudsman ha de requerir un quòrum igual o superior al seu no-
menament, com que és exigible i condició inexcusable per l’exercici de la seva res-
ponsabilitat l’evitar una conducta indeguda. 

Aspectes que a parer del nostre grup parlamentari no han estat prou tinguts en 
compte per qui ostenta la condició d’ombudsman o síndic de greuges de Catalunya. 
No parlem de responsabilitats penals, sinó de conductes indegudes o faltes de con-
ducta. Parlem, benvolgut ombudsman, d’autoritas. Parlem d’autoritat moral. Parlem 
de conductes alineades amb el codi ètic. Parlem d’evitar faltes de conducta o conduc-
tes indegudes, que poden néixer molt més enllà del simple i obligat compliment del 
Codi Penal. Només faltaria.

De la lectura del document que ens ha vingut a presentar en traiem algunes con-
clusions rellevants que, en el marc legal que regula el nostre ombudsman, s’adequa a 
les reflexions de la Comissió de Venècia. Com s’hi adequa, també... (tall de comuni-
cació) ...la integritat i la independència formal respecte al poder polític i l’Adminis-
tració... (tall de comunicació) ...del seu treball cap a la defensa activa i compromesa 
dels drets fonamentals.Totes les peces encaixen raonablement bé amb les recoma-
nacions que la Comissió de Venècia fa respecte a la figura de l’ombudsman. Només 
una, al nostre entendre, no fa honor als vint-i-cinc punts establerts a la Comissió de 
Venècia i pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa. I aquesta no és a mans ni 
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del Govern ni del Parlament... (tall de comunicació) ...la institució faria bé de refle-
xionar-hi i, arribat el cas, actuar en conseqüència. 

Al capdavall, el seu mandat no ha estat, ni de lluny, inferior als set anys que esta-
bleix o recomana el punt desè del document. Un document que ens compromet a tots; 
a vostè també, síndic. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn, si és que hem po-
gut resoldre els problemes de comunicació, al Grup Parlamentari de Ciutadans, a la 
diputada Munia Fernández.

La vicepresidenta

Presidente. 

El president

Sí?

La vicepresidenta

Yo de momento no veo a mi compañera Munia. No sé si es que no la veo yo en 
pantalla... Sí, ahora parece que sí.

El president

Sí, ara apareix, ara acaba d’aparèixer en aquest precís moment, sí. No sé si ens 
pot sentir, la diputada senyora Munia Fernández...

Munia Fernández-Jordán Celorio

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’oradora.)

El president

Crec que tornem..., seguim tenint el mateix problema que fa... Senyora Fernán-
dez, no la podem sentir.

La vicepresidenta

Abre el micro.

El president

Sí, té el micròfon tancat, eh? És a la part inferior esquerra de la pantalla; pot..., 
ara, ara el té obert. A veure? (Pausa.) Seguim sense poder-la sentir, o sigui que de-
manaria a algun assistent tècnic si la pogués trucar i saltem el torn i passem al Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, si els sembla. Sí, perquè no podem sen-
tir-la, senyora Munia, i té el micròfon engegat.

La vicepresidenta

Pues, presidente, si le parece oportuno, pasamos a...

El president

Sí. Doncs donaríem el torn al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
i té la paraula el diputat senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair al síndic, doncs, portar aquest in-
forme a la comissió. Un informe que entenem rellevant. I felicitar, també, doncs, la 
sindicatura i la seva persona per la tasca que desenvolupa a nivell internacional, no?, 
a nivell de presidència europea en defensa dels ombudsman i en defensa, sobretot, 
davant de possibles atacs o situacions en què institucions d’aquestes característiques 
estan sent amenaçades o retirades en alguns territoris. Per tant, entenem la impor-
tància i l’aplaudim, diguéssim. I, dit això, sí que ens agradaria, doncs, fer breus re-
flexions entorn les recomanacions o els vint-i-cinc criteris, no?, de la Comissió de 
Venècia, els diferents criteris de la Comissió de Venècia.
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I aterrant-los una mica al cas català, la primera pregunta que li volíem fer al sín-
dic..., i també si ens podria donar alguna informació més d’aquesta avaluació peer 
review a la qual s’ha sotmès la sindicatura de Catalunya. D’alguns resultats, no?, 
si ens pot apuntar les principals conclusions. I, sobretot, orientades a quins serien 
aquells punts establerts en el marc de la Comissió de Venècia que, en el cas català, 
doncs, hi ha alguna mancança, algun dèficit, alguna qüestió a millorar. Ja sigui per 
part de la mateixa sindicatura o ja sigui per la resta d’institucions que ens hi relacio-
nem, com som el Parlament o com és el poder executiu, no? 

Feia vostè, síndic, referència al fet que un dels punts de la Comissió de Venècia 
diu que un cop l’any es presenti al Parlament un informe de l’activitat del síndic. 
Jo crec que això, a nivell parlamentari, ho hem anat complint, si no estic mal fixat. 

És veritat, i jo diria que, en aquest cas, tot i que és cert, no?, que hi ha, que tenim 
informes pendents de ser debatuts, presentats i debatuts aquí en comissió. També és 
veritat que la seva activitat és molt intensa i que l’anem periòdicament portant i de-
batent aquí al Parlament. Per tant, anem bastant més enllà d’una presentació anual 
de la seva activitat, no? Posar en relleu també això, no?, és a dir, que una de les coses 
que diu el document de la Comissió de Venècia és, doncs, que el síndic ha de poder 
dur a terme lliurement la seva activitat, discrecional. I, per tant, impulsar aquelles 
investigacions que corresponguin, com entenem que s’està fent i que s’ha fet des de 
la sindicatura de greuges a Catalunya.

I, per tant, doncs, creiem que tota aquesta actuació va en la línia del que es diu 
des de la Comissió de Venècia. I posar l’accent en una qüestió que vostè també s’hi 
ha referit, que és que l’encàrrec al Síndic de Greuges no va només a protegir i pro-
moure la mala administració, no?, és a dir, actuar davant d’una mala administració, 
sinó a protegir davant d’amenaces o de vulneracions de drets humans. I creiem que 
això és especialment important, doncs, que hi hagi una figura com la sindicatura, 
que ha emprès accions en diferents àmbits i amb efectes significatius en l’àmbit dels 
drets humans. Igual que en el cas català s’ha orientat –com veurem després en el 
següent punt, no?– també en l’àmbit de la infància, que creiem que també és un ele-
ment molt important.

Simplement, i per acabar, eh?, algunes qüestions creiem que a nosaltres ens gri-
nyolen una mica amb relació a les recomanacions de la Comissió de Venècia i el que 
veiem aquí a Catalunya, no? Ho ha dit la diputada Moreta, també, eh?, el tema de la 
reelecció. És a dir, és veritat que aquí no estem complint amb les recomanacions que 
se’ns estan fent, no? I correspon al Parlament, eh?, renovar la sindicatura. Per tant, 
això ho tenim claríssim. Però és veritat, doncs, que vostè hi és des de l’any 2004, no? 
I, per tant, és amb escreix que es supera aquest límit. Tenim un dubte, també. O li 
volíem plantejar un dubte amb relació a la qüestió de les majories qualificades, no? 
Perquè és una de les recomanacions que surten de la Comissió de Venècia. Però, al 
mateix temps, també ens trobem amb que és una dificultat a l’hora d’escollir la per-
sona, a l’hora de renovar el càrrec, doncs, aquestes majories altament qualificades 
a vegades es converteixen en un impediment, justament, per poder complir aquesta 
renovació. 

I sí que aquí li volíem, doncs, demanar a veure alguna reflexió amb relació a 
aquest element de com salvar aquestes majories qualificades quan, a vegades, doncs, 
els grups parlamentaris, com s’ha demostrat, no ens en sortim. 

Li volíem fer una pregunta, també, si ens podia aterrar una mica més, en el cas 
català, la qüestió dels codis ètics de regulació, que també es recull en el document 
de la Comissió de Venècia, no? És a dir, com s’ha desplegat a Catalunya, en la sin-
dicatura de greuges, la qüestió dels codis ètics de regulació. 

I l’última reflexió –i amb això acabo–: sí que crec que amb l’experiència que 
hem viscut nosaltres durant aquesta legislatura, almenys, a la Comissió del Síndic 
de Greuges del Parlament, doncs, home, hi ha algunes qüestions a les que ens fa re-
ferència el document de la Comissió de Venècia quan ens parla d’imparcialitat, d’in-
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dependència, d’objectivitat, d’equitat, cosa que no posem en dubte en absolut, eh?, 
en la tasca desenvolupada per la sindicatura a nivell personal i a nivell d’institució, 
és a dir, són elements que nosaltres no posem en dubte.

Però sí que en les comissions parlamentàries on hem pogut assistir hem vist amb 
certa reiteració un debat polític entre el síndic i algun grup parlamentari de forma 
molt insistent, no? I som conscients que hi ha algun grup parlamentari que reiterada-
ment ha entrat en aquesta qüestió de debat polític amb el síndic, però sí que a vegades 
ens ha semblat, doncs, que la sindicatura hauria d’estar per sobre una mica d’aquests 
debats parlamentaris amb els grups i cenyir-se, simplement, a la funció que li és en-
comanada, i que creiem, doncs, que s’ha complert al llarg de tots aquests anys.

Res més. 
Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara donaríem el torn al Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular...

Munia Fernández-Jordán Celorio

President, president, perdone. Discúlpeme.

El president

Sí? Ja funciona?

Munia Fernández-Jordán Celorio

Sí. Mis más sentidas disculpas. Había hecho prueba de sonido, pero a veces las 
cosas se caen.

El president

Té la paraula.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Lo siento mucho, compañeros, señor síndic. 
Muy bien. Muchas gracias a todos por la paciencia. Buenas tardes, señor Ribó, 

compañeros de su institución, compañeras y compañeros diputados. Viene a infor-
marnos sobre los Principios sobre la protección y promoción de la institución del om-
budsman emitidos por la Comisión de Venecia. Confieso que me hace especial ilusión 
despachar hoy ante la institución que usted representa esta materia. Con todo el respeto 
parlamentario y en aras de mantener un debate de interés, no tanto por lo que usted 
pueda afirmar sobre el contenido de estos principios, sinceramente, sino porque ema-
nan del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, cuyo nombre original, no 
olvidemos, es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. 

Y es evidente que traer aquí estos principios y ver si la sindicatura del señor 
Ribó se ajusta es un trabajo que nos interesa especialmente en Ciudadanos.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.) ...bajo sus directrices no se fortalece la democracia y el estado de de-
recho, sino un proyecto nacionalista y excluyente en el corazón de Europa. Mire, un 
detalle muy significativo que demuestra lo que creemos que es una sumisión per-
manente al nacionalismo es que en los documentos que nos ha hecho llegar a estos 
diputados que hoy estamos aquí en la comisión mantenía, en la carta al president 
del Parlamento, que «le hago llegar los documentos en catalán para distribuir a los 
miembros de la comisión; y en la web de la institución puede encontrarlo en inglés». 
¿En serio? ¿Se puede ser más ofensivo hacia nosotros? ¿No puede usted entender que 
nosotros también hablamos en español y que es la lengua oficial del Estado, común 
a todo el Estado, aquí en Cataluña también?

Un detalle tras otro. Entrando en el asunto que nos ocupa, en el fondo del asun-
to. Al hablar de «democracia» y de «estado de derecho» y de la importancia de su 
institución, trayendo la letra del Tratado de Venecia, ¿sabe qué ocurre? Que más allá 
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de los discursos están los hechos. Y a las instituciones se las juzga por sus hechos. 
Y le digo esto porque nos ofrece este documento, efectivamente, firmado el 2 de 
mayo de 2019, como por la importancia que la institución del Defensor del Pueblo 
tiene para fortalecer el estado de derecho. Efectivamente. A este respecto, conviene 
resaltar su letra, constatando que los principios fundamentales de la institución del 
Defensor del Pueblo, que incluyen la independencia, la objetividad, la transparencia, 
la justicia y la imparcialidad, pueden ser alcanzados a través de distintos modelos. 
El principio número 6: «El defensor del pueblo será elegido y nombrado con arreglo 
a los procedimientos que refuercen en la mayor medida posible la autoridad, la im-
parcialidad, la independencia y la legitimidad de la institución.»

Creo que usted mismo ha hecho referencia a esto. Pues, mire, nosotros lucha-
mos durante toda esta legislatura y en este Parlamento porque se conozca cómo ha 
gestionado la institución en estos últimos años al servicio del procés. Ni indepen-
dencia, ni imparcialidad. Mientras los ciudadanos estaban en su casa viendo como 
en el Parlamento se vulneraba el orden constitucional, usted no se fue al Consejo 
de Garantías Estatutarias, usted tampoco defendió a la justicia cuando hubo una 
vulneración clarísima de las normas de convivencia de todos. Es más, usted –y cito 
textualmente su informe de 2019– reiteró que los hechos ocurridos en Cataluña du-
rante el otoño de 2017 «constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de 
expresión y de manifestación». Y que la consideración de esas expresiones dentro 
del tipo penal de sedición y las penas impuestas –estamos hablando de lo que dijo el 
Tribunal Supremo de España– resultan manifiestamente desproporcionadas.

Sigamos con los Principios de Venecia. Señala en su exposición: «El Defensor 
del Pueblo supone un elemento importante en un estado basado en la democracia.» 
Siempre hemos señalado –y lo reiteramos hoy– que usted está al servicio solamente 
de una parte de Cataluña. Y buena prueba de ello es que el Defensor del Pueblo ha 
tenido, en muchas ocasiones, que amparar a ciudadanos de Cataluña que se han te-
nido que dirigir a él, ante su pasividad. Paso a enumerarle algunos de estos temas. 
Es una liberación saber que las personas que viven aquí, en Cataluña, pueden aco-
gerse a esta institución, que en 2019 ventiló 1.915 quejas venidas desde Cataluña. 
Por ejemplo, respecto a la instalación de símbolos de contenido ideológico en los 
edificios públicos y por la resistencia de las administraciones públicas a retirar esta 
simbología, apelando a la necesaria neutralidad de las instituciones públicas y de las 
administraciones públicas. 

Pero también ocurría en los procesos electorales. Ahí sí que dio su brazo a torcer 
y finalmente dijo que en el período electoral se deberían quitar. Ah, eso sí. Pero para 
todo el resto del año, plena libertad de expresión en los edificios públicos. Cuando la 
Constitución española señala que tienen que ser neutrales. Ese es su ejercicio. 

Respecto a un sistema educativo..., otra cuestión importantísima en la Cataluña 
que nos toca vivir. Un sistema educativo en el que hay pruebas clarísimas de adoctri-
namiento. El Defensor del Pueblo tuvo que manifestarse y decir que nuestro sistema 
ha de configurarse de acuerdo con los valores y principios democráticos de la Consti-
tución, sin que la libertad ideológica ni su concreción en las libertades de pensamien-
to y expresión, ni la libertad de cátedra puedan justificar actos de adoctrinamiento.

No queríamos dejar de nombrar el primero de estos principios que nos ha traído 
hoy y que tenemos gracias a la Comisión de Venecia. Las instituciones del Defensor 
del Pueblo tienen el papel importante de desempeñar el fortalecimiento de la demo-
cracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pues veamos dónde han 
tenido que ir parte de los profesores de las universidades catalanas y muchos de sus 
alumnos. ¿Dónde tuvieron que ir para defender sus libertades fundamentales esos 
universitarios que se vieron impedidos coactivamente en determinadas fechas de 
octubre de 2019, en el ejercicio de la docencia y el acceso a las aulas? Pues tuvieron 
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que ir al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo emitió su parecer en defen-
sa de la libertad y estableció lo que tendrían que ser las universidades de Cataluña.

Como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el or-
denamiento jurídico, están integradas por personas con diversidad ideológica, por lo 
que, a juicio del Defensor del Pueblo, sus órganos de gobierno, cuando ejercen sus 
funciones, deben respetar esta diversidad sin asumir o presentar como propia de la 
institución una determinada posición ideológica. Por lo demás, las universidades pú-
blicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el prin-
cipio de neutralidad ideológica, que es exigible a todas ellas, en una sociedad plural 
y democrática. Podemos darnos la enhorabuena porque los Principios de Venecia se 
hayan firmado y estén plenamente vigentes en la institución del Defensor del Pueblo.

En cuanto al síndic actual, en Cataluña, nos permitimos pedirle que mientras no 
tome en consideración, por ejemplo, que familias con niños con necesidades espe-
ciales no tienen derecho a que se les escolarice en su lengua materna –español, por 
supuesto– siendo fundamental para su salud, tal y como señalan los equipos multi-
disciplinares y médicos que les asisten..., lo que no respeta los derechos fundamen-
tales. 

No nos vengan a contar cuestiones de la Comisión de Venecia. Porque realmente 
aquí muchas de ellas no se están llevando a cabo. Hace mucho tiempo, señor Ribó, 
que no simboliza los principios del Consejo de Europa, que nació, precisamente, 
para combatir aquello que usted apoya personalmente, que es el nacionalismo en 
Cataluña.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular, i tindria la paraula el senyor Manel Reyes, a qui aprofitem també 
per donar la benvinguda a la Comissió del Síndic de Greuges.

Manuel Reyes López

Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al síndic 
tanto su presencia hoy como el documento que hoy ha venido a explicarnos, ¿no? 
Desde el Grupo Popular estamos convencidos de la importancia que tiene esta figu-
ra y de, también, lo importante que es que sea independiente al poder político, ¿no? 

Yo lo primero que quisiera plantearle al síndic es: en su opinión, ¿quién debería 
elegir al síndic? ¿Debería seguir siendo el Parlamento autonómico, el Parlamento 
nacional o el pleno del ayuntamiento correspondiente? O si sería planteable que 
haya directamente un sufragio directo y que los ciudadanos podamos elegir a quién 
queremos que luego defienda nuestros derechos. Especialmente, viendo el sesgo 
político que tiene el actual síndic, que no defiende, por ejemplo, los derechos lin-
güísticos de muchos padres que lo han reclamado por activa y por pasiva y que han 
tenido que recurrir a los tribunales para poder ver defendidos sus derechos aquí en 
Cataluña, ¿no?

Dada esa omisión de socorro que hace el síndic de gran parte de la población ca-
talana, entendemos que sería planteable, dado que en el Pleno parece que, pues, es 
prácticamente imposible llegar a esa mayoría necesaria para poder cambiarlo, que 
lo puedan elegir directamente los vecinos, ¿no? Nosotros también le planteamos al 
síndic: usted lleva dieciséis años en el cargo. Supera con creces los principios y lo 
que desde Venecia se recomienda para esta figura. Usted es que no lo multiplica por 
dos, usted lo multiplica hasta por tres. ¿Cuántos mandatos representan esos dieciséis 
años que usted lleva al frente de ese departamento, del Síndic? ¿No cree que ya es 
suficiente? ¿Usted de verdad no se ha planteado dimitir? Porque sería también otra 
manera de poder renovar esa institución que tenemos, tan importante. Dimitir es 
humano, es natural, y dieciséis años nos parece ya suficiente para un síndic que solo 
defiende determinados intereses y no defiende a la población en general.
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También nos gustaría saber su opinión, por ejemplo, con la relación que tiene que 
haber con otros síndics o defensores del pueblo en diferentes niveles. ¿Cuál debería 
ser la relación de los síndics municipales en relación con el síndic de greuges aquí en 
Cataluña? O también su relación con el defensor del pueblo a nivel de todo el país, 
a nivel de toda España. ¿Tiene que ser una relación de los síndics municipales, el 
autonómico y el nacional de igual a igual, o tiene que existir una subordinación de 
unos a los otros? ¿Cuál es su opinión? Y, básicamente, reiterarle –me gustaría que 
me contestara–:  ¿se plantea dimitir?

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. No veig a la sala cap representant del Subgrup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent. Per tant, donaríem la paraula a la diputada 
del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. I bona tarda a tots i totes. De forma breu, perquè compartim 
part de l’exposició que feia el diputat Parés, i, per tant, no m’estenc en el que ja s’ha 
dit. Però sí que dos comentaris inicials, amb relació al punt 1 i al punt 25. Per tant, 
el primer i l’últim d’aquestes recomanacions europees. El primer, que parla de que 
les institucions de l’ombudsman tenen un paper important en l’enfortiment de la de-
mocràcia, de l’estat de dret, de la bona Administració i de la protecció i promoció 
dels drets humans i les llibertats fonamentals. I, per tant, en una legislatura en què 
bona part de la democràcia, de les llibertats i dels drets humans han estat posats en 
dubte, doncs, aquest paper que ha hagut de, també, liderar en molts moments i que 
no ha estat gens fàcil.

A més a més, també parlava de que en l’exposició d’aquest document hi ha l’ac-
ceptació de les crítiques al sistema quan no s’és prou transparent o quan no s’ajuda. 
I, per tant, sap que en molts moments hem discutit punts concrets, ha posat de mani-
fest mancances que en els diferents governs –també el de la Generalitat, que entenc 
que és el que ens pertoca discutir aquí– hi havia, i, per tant, que en tots els fronts ha 
pogut posar aquests punts. I també reconèixer-li el paper internacional que ha fet, 
malgrat que alguns ho vulguin amagar. 

I deia el punt 25 perquè parla de que aquests principis s’han de llegir, interpre-
tar i utilitzar per consolidar i reforçar la institució. I, malauradament, portem molts 
mesos de persecució política cap a la institució. Més enllà de la seva persona, que 
entenc que també té una afectació personal.

Per tant, compartim el document, compartim la necessitat de que hi hagi aquests 
criteris, de que hi hagi un respecte cap a la institució de la sindicatura de greuges. 
I, en tot cas, perquè ho hem fet altres vegades, sí que els punts 6 i 7, que parlen de 
l’elecció del síndic per una majoria qualificada..., ho hem dit a bastament, però ho 
tornem a repetir, perquè sembla que encara no en som prou conscients, els diferents 
grups parlamentaris, que ens correspon a les diputades i diputats d’aquesta cambra 
proposar qui ha de ser aquest nou síndic o síndica. I, per tant, emplaçar a que, ja que 
no n’hem sigut capaços, en aquesta legislatura, de fer-ho, doncs, es pugui posar so-
lució a aquesta situació que, òbviament, no li correspon a vostè. I, per tant, no seria 
just que li traslladéssem la responsabilitat d’allò que els diputats i les diputades no 
hem estat capaços de saber trobar aquest consens.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I ara correspondria el darrer torn de paraula 
al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I tindria la paraula el diputat senyor 
Antoni Morral. (Pausa.) Perdoni, no el sentim. És probable que tingui el micròfon 
tancat, senyor Morral. (Veus de fons.) Ara, perfecte. Gràcies.
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Antoni Morral i Berenguer

Estava «mutejat». Bona tarda, president. Bona tarda, síndic i els qui l’acompa-
nyen. Permeteu-me, en primer lloc, manifestar la substitució de l’Eduard Pujol, que, 
com sabeu, doncs, ha dimitit de diputat. Era membre d’aquesta comissió i en el seu 
lloc el substituirà d’ara endavant la diputada Saloua, que avui també és present a la 
comissió i abans m’he oblidat de fer menció d’aquesta qüestió. 

Dit això, nosaltres el que tenim interès és en posar en valor la importància del 
contingut d’aquest document. De fet, el reconeixement que té per part del Consell 
de Ministres d’Europa li dona una rellevància que considerem que és important que 
així sigui pel que suposa, diguem-ne, la funció que tenen aquestes institucions.

Trobem molt oportú que el síndic hagi proposat la incorporació d’aquest punt avui 
a l’ordre del dia, just després d’un moment en què, bé, doncs, han estat molt recents 
les eleccions a la presidència dels Estats Units i el que se’n desprèn de la preocupant 
polarització política que en aquell país s’hi viu, de la qual aquí a Europa i a casa nos-
tra no en som gens aliens. Perquè, de fet, ens trobem davant d’una amenaça real dels 
fonaments que han estat l’estat del benestar i dels sistemes de democràcia representa-
tiva, el respecte dels drets humans, la democràcia i les llibertats fonamentals. Perquè, 
certament, avui, doncs, són fortament amenaçades. 

Una amenaça que en temps de crisi econòmica i social com la que vivim s’accen-
tua a una velocitat francament gegantina. El feixisme, l’extrema dreta, la xenofòbia, 
el racisme, la intolerància es fan presents als carrers –als carrers també de casa nos-
tra– i a les institucions d’una manera molt preocupant. 

I si bé les institucions de l’ombudsman són sempre necessàries en un context 
que podríem considerar de normalitat política i institucional, avui, francament, són 
del tot imprescindibles. Si em permeteu la comparativa, són com la Creu Roja en 
el camp de batalla. I és que, de fet, el que avui vivim és una situació de batalla de 
calat ideològic, amb un adversari que té la voluntat destructiva de la democràcia, 
de les llibertats i dels drets humans. Perquè, certament, sí, la democràcia es troba 
avui, malauradament, a la defensiva. Per tant, per aquesta raó creiem que és impor-
tant que just en aquest moment, doncs, s’hagi posat a l’ordre del dia aquest punt dels 
acords de Venècia avalats pel que és el Consell de Ministres europeu. Però també 
oportú perquè aquesta comissió i aquest informe, aprovat pel Consell de Ministres, 
com he dit..., i avui ha estat així també, ha estat motiu d’un debat de legitimitat de 
la funció d’aquesta institució a casa nostra. 

Aquí s’ha criticat fortament l’actuació de la nostra institució, com avui també 
s’ha fet, del rol i del paper i del que s’anomena «la parcialitat del síndic». Però quan, 
de fet, la gestió del síndic ha estat bastant contundent pel que fa referència a la de-
núncia al poc respecte de la separació de poders de l’Estat espanyol, que ha posat al 
servei de la política la justícia. O per la manca de respecte dels drets humans i les 
llibertats en determinades actuacions del Govern d’Espanya vinculades a la lluita 
contra l’independentisme. De fet, en aquest sentit, també, la nostra institució ha es-
tat al lloc que li corresponia. Aquest document ens fa veure que el síndic ha actuat 
seguint els principis, els objectius i els criteris de funcionament de la Comissió de 
Venècia. I que l’atac al síndic respon a una finalitat també política, emmarcada en 
un context no només local, sinó també global, d’una dreta reaccionària, en definiti-
va, i destructora de les llibertats i de la democràcia.

De fet, que el mandat de l’actual síndic s’hagi prolongat no és responsabilitat, ni 
molt menys, de la seva persona, sinó que és responsabilitat, com també s’ha dit, del 
Parlament, que som els qui hem de posar-nos d’acord per elegir un nou síndic. Men-
trestant, com algú ha anunciat, la seva dimissió seria, doncs, generar un buit inac-
ceptable i preocupant. Per tant, en aquest sentit, nosaltres considerem que cadascú 
assumeixi les seves responsabilitats. Al Parlament ens correspon posar-nos d’acord 
per elegir un nou síndic. Mentrestant, el síndic ha d’exercir la feina que li toca, que, 
com considerem el nostre grup, ha estat positiva durant tot aquest període. 
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Dit això, també ens agradaria conèixer una mica quina ha estat l’avaluació, di-
guem-ne, a nivell internacional, de la gestió que se n’ha fet, de la nostra institució, 
com ha anunciat el síndic que així ha estat. Si ens pot avançar alguna dada al res-
pecte, doncs, agrairíem la informació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al senyor síndic per do-
nar resposta a les preguntes que se li han formulat. Teniu la paraula.

El síndic de greuges

Gràcies, president. Demanaria que tots aquests elogis que s’han fet als Principis 
de Venècia es traduïssin en el seu compliment, en el seu desenvolupament, i, per 
tant, en la seva aplicació en tots els seus extrems, en molts aspectes que no han estat 
citats, òbviament, per brevetat, en la reunió que estem celebrant a la Comissió del 
Síndic. Però això no vol dir que no valdria la pena que tots els grups parlamentaris, 
tant de cara a la institució que em toca dirigir com a altres institucions que hi han a 
Catalunya al respecte, i com espero es faci arreu de l’Estat espanyol, s’apliquin totes 
les previsions que emanen de la Comissió de Venècia a través de la llei i del Consell 
de Ministres del Consell d’Europa.

Només recordar, ja que se m’ha demanat, sobre els terminis i les renovacions, que 
jo vaig ser elegit síndic amb l’Estatut anterior i la llei anterior a la del 2004, el juliol 
de 2004. Per tant, el juliol del 2009 s’hauria d’haver renovat. El Parlament va comuni-
car que, en plena elaboració de la nova Llei del síndic, n’aturaven qualsevol procés de 
renovació. I quan ja a finals del 2009 es va posar en marxa el nou sistema, la nova llei, 
vull recordar aquí que va ser a proposta de tots els grups parlamentaris de la cambra 
–de tots, els que estan ara també davant meu en pantalla, tots ells– que es va proposar 
la meva candidatura perquè el Ple em ratifiqués per un mandat que, aleshores, d’acord 
amb el legislador català, ja no era de cinc anys, sinó de nou anys.

Per tant, que vencia a principis de març del 2019. Dir, a més, que, en aquest sen-
tit, van encertar-la amb el termini, perquè la mateixa Comissió de Venècia diu que 
és partidària d’un sol mandat de, com a mínim, set anys o més. Per tant, s’hi van 
aproximar sense saber que hi hauria aquest document de la Comissió de Venècia. 
Vull dir que, en aquest sentit, que la mateixa Comissió de Venècia acaba d’adme-
tre una resolució pel cas de Polònia. Quan a Polònia està sent objecte d’amenaces 
per part del partit governant, de suprimir l’actual defensor, que diu la comissió que 
aquest defensor s’ha de mantenir en el càrrec fins que el Parlament no elegeixi el seu 
successor. Jo he estat a Polònia fa un parell d’anys, amb una delegació internacional, 
presidint-la jo mateix, per donar suport a aquest defensor. I puc dir, amb orgull, que 
fins ara hem aconseguit resistir a totes les amenaces i atacs que ha tingut per part 
de la majoria governamental. I ara, a més, amb aquesta darrera resolució de la Co-
missió de Venècia.

Sí que, una vegada més, aprofito per demanar al Parlament que, tant de cara a 
aquesta institució com a d’altres institucions de Catalunya, com també passa a ni-
vell d’Estat o a altres indrets de l’Estat, es posin d’acord per a les seves renovacions. 
Pensin que hi ha hagut defensors a Espanya que han estat vint anys en el càrrec i 
hi ha, en aquests moments, defensors que estan set anys fora de termini de mandat. 
Per tant, que no es creguin que són els únics que no aconsegueixen posar-se d’acord 
en uns quòrums sobre unes institucions que malament que algú pretengui, al revés 
del que diu la Comissió de Venècia, buscar la drecera fàcil de majories no qualifi-
cades, per, aleshores, posar en mans de qui la tingui la conducció i la pressió sobre 
aquestes institucions. 

S’ha parlat de conducta i d’ètica. 
Vull recordar-los que aquesta institució des de juny del 17 té un codi de bona 

conducta que tenen a la nostra web, també, i que poden consultar i posar-lo en re-
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lació amb el que vostès creguin que han estat falles al respecte. Jo els vull recordar 
el que diu l’anàlisi d’iguals. Els he dit, i ho subratllo, que aquest peer review, anàlisi 
d’iguals, l’ha elaborat el síndic o ombudsman més important del món, el del Regne 
Unit, junt amb el de la Defensora Federal de Bèlgica. Dues institucions importants 
que van estar mesos analitzant la institució del Síndic de Greuges, assenyalant ca-
racterístiques positives i negatives. Vaig directament, molt ràpidament, a la majoria 
de les negatives que assenyala.

Assenyalen, per exemple, que si bé té un bon funcionament com a institució i 
una molt bona protecció dels drets humans, segurament, hauria de fer més coses per 
poder promoure que arribi molta més gent, sectors més vulnerables, a poder plan-
tejar els seus problemes. O ens diuen que hauríem de fer més ús de la mediació per 
resoldre problemes socials i polítics. O ens diuen que hauria de tenir més assessors 
tècnics per ser més eficaços, malgrat que també diuen que segurament tenim un 
pressupost que pot estar en perill per complir tots els objectius que se’ns pot dema-
nar. I, en aquest sentit, donar més força a aquesta constatació. O se’ns diu que hau-
ríem de fer enquestes anuals confidencials del nostre personal per saber exactament 
com millorar la institució. Els he citat només les cinc característiques negatives, que 
són vint i escaig de positives que assenyala aquesta anàlisi d’iguals. Però, clar, els 
demano una mica d’atenció que col·legues tan importants com els que he citat ens 
hagin revisat.

Com no era d’evitar, hem entrat de nou al tema de la llengua. Mirin, vostès 
han rebut els Principis de Venècia en català, tal com nosaltres els hem distribuït al 
president del Parlament. En català no existeixen al Consell d’Europa. Al Consell 
d’Europa està en les seves versions oficials. I estan en castellà, òbviament, perquè 
és versió oficial. Igual que la tenen en anglès, en francès, etcètera. Vam haver de 
traduir-lo al català, perquè el poguessin tenir vostès en català. Però és tan fàcil com 
clicar «COE» per aconseguir la versió castellana –o, si volen, la italiana, o la fran-
cesa, o l’anglesa, o l’alemanya, la que vulguin–, que són les versions oficials. Se’ns 
podia criticar que potser ens hem allunyat de la versió oficial, perquè l’hem traduïda 
nosaltres. Però em sembla absurd que se’ns critiqui el tema de la llengua quan és un 
document del Consell d’Europa que ha estat elaborat, discutit, esmenat, etcètera, per 
un organisme que utilitza un conjunt de llengües –no pas el català– com a llengua 
oficial de treball.

És curiós que, per reforçar la crítica al poc respecte que té aquesta institució a la 
llengua castellana, se’ns digui que les queixes sobre la llengua no se’ns presenten a 
nosaltres, sinó al defensor del pueblo. Mirin, si us plau, quan acabi aquesta sessió, 
la memòria del defensor del pueblo dels darrers anys. I mirin quin nombre de quei-
xes té sobre llengua de Catalunya. Comparin-ho amb altres realitats plurilingües i 
vegin que són un número tan escàs, que rebla el clau –estic parlant de les presen-
tades al defensor del pueblo– del que jo els diré constantment, que és un tresor, el 
que tenim a Catalunya, el de la conjunció lingüística. I els ho tornaré a dir, perquè 
sembla que no em fan cas, que el Consell de Llengües d’Europa, del qual forma part 
Espanya, en el seu darrer informe torna a posar la situació lingüística de Catalunya 
com a exemplar. 

Clar que podem dir que també és un Consell d’Europa inclinat cap a no sé on, 
que seria una mica una forma bastant absurda de qualificar-lo. 

Els diré què diu, que m’ho han preguntat, quina era la relació d’aquesta institu-
ció amb els iguals, a nivell d’Estat i de Catalunya. Evidentment, que tinc una relació 
d’igual a igual. No hi han jerarquies. Ni la Constitució ni l’Estatut enlloc estableixen 
jerarquies, sinó d’igual a igual, de cooperació, d’intercanvi constant d’experiències, 
d’aprenentatge uns amb els altres. Fixi’s si no hi ha jerarquies, que al congrés mun-
dial de tots els defensors, fent eleccions secretes, electròniques, per continents, els 
dos darrers congressos mundials –són de quatre anys de període– per vot secret un 
síndic o defensor que es diria, en termes tècnics, «regional», com és el català, ha 
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estat elegit dues vegades president de tots els defensors d’Europa. Deu ser per algun 
motiu. Primer, perquè es demostra que no hi ha jerarquia. I, segona, per algun reco-
neixement d’una tasca feta.

I, per últim, sobre el tema de les llengües, però dels drets –i aquesta també nova 
afirmació sobre que ens hem passat en determinats informes quan hem dit que hi ha 
hagut atemptats a drets– els vull recordar –també els en vaig informar en una altra 
sessió– que com a membre de la Comissió de Venècia, donat que soc chairman dels 
defensors d’Europa, vaig a les seves reunions. Els explicaré com la Comissió de Ve-
nècia va criticar durament l’atemptat de drets que significava la reforma de la Llei 
del Tribunal Constitucional d’Espanya quan se li va donar poders de multar i es va 
apartar dirigents elegits de les seves institucions. O també els recordaré –també 
n’estaven informats– que sobre drets a Catalunya aquest síndic que els parla va ser 
convocat per l’Alt Comissionat de Nacions Unides, per la Comissària Europea de 
Drets Humans i per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, tres convoca-
tòries diferents, perquè informés sobre la situació dels drets a Catalunya. Vol dir que 
alguna autoritat donaven als nostres informes.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara, com és habitual, hi hauria un segon torn per 
un espai màxim de cinc minuts, per part de tots els grups parlamentaris. I, si els 
sembla bé, recuperaríem l’ordre habitual en què fem aquesta comissió, i donaríem, 
en primer lloc, la paraula a la diputada Munia Fernández, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muchas gracias, president. Señor síndic, mire, nos leemos los informes. Y por su-
puesto que hemos visto las quejas sobre la lengua que aportó usted en el informe de 
2019. Me parece que no ha sido usted acertado cuando ha utilizado la expresión de «pa-
rece que no hace caso», ¿eh?, me parece bastante paternalista e incluso tiene un punto, 
francamente, desagradable. Pero, mire, le voy a comentar varias cosas más. 

Primero, efectivamente, sabemos también cuáles son las lenguas del Consejo de 
Europa. Por supuesto que lo sabemos. Pero en la carta que usted dirigía al president 
del Parlament no tiene a bien decir que en la institución se podrá descargar en lengua 
española e inglesa, como está, sino que usted se encarga solamente de hablarlo todo 
en catalán, porque se supone que aquí en el Parlamento esa lengua no la usamos.

Mire, usted es un engranaje del nacionalismo catalán. Se lo vamos a decir cada 
vez que tengamos un foro público en el que poder exponerlo. Usted no representa 
los valores del estado de derecho en esta región. Porque cuando se ha dado un golpe 
a la democracia usted se ha puesto al servicio del nacionalismo más rancio, que es 
lo que vienen a combatir, permanentemente, tanto la Comisión de Venecia como el 
Consejo de Europa.

Muchas gracias, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. No faré ús d’aquest segon torn.

El president

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

Marc Parés Franzi

Nosaltres tampoc farem ús d’aquest segon torn.
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El president

Gràcies, senyor diputat. En el seu lloc, seria el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el senyor Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. Por parte del Partido Popular nos gustaría que nos aclarase, 
el síndic, quién fiscaliza el trabajo que hace el síndic, ¿no?, quién controla lo que 
hace usted. Nosotros creemos que debería haber mayor transparencia, que debería 
haber mayor pluralidad, que usted debería defender los derechos de todos los cata-
lanes y no de la parte con la que ideológicamente pueda coincidir. Y, por lo tanto, 
usted no está haciendo el trabajo que le corresponde. Nosotros le insistimos en que 
se plantee la dimisión. Dieciséis años al frente yo creo que ya es suficiente. Que es 
el momento de que entre aire nuevo en el Síndic. Y que, por lo tanto, vamos a seguir 
insistiéndole en que usted haría una gran labor a todos los catalanes si abandonase 
la responsabilidad que tiene actualmente.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari Republi-
cà. Tindria la paraula la diputada senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Jo deia que no serà necessari, president. 
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn, si el vol utilitzar, és per al 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Per part nostra també hi renunciem. No val la pena.

El president

Doncs, en qualsevol cas, exhaurit aquest torn, hi ha hagut una formulació, no sé 
si el síndic vol fer algun apunt final. Tindria la paraula. O, si no, passaríem al se-
güent punt de l’ordre del dia. Senyor síndic.

El síndic de greuges

Sí, president. Només abans voldria contestar la pregunta del diputat del Subgrup 
Popular sobre què opino de l’elecció directa, per vot directe, dels defensors. No conec 
cap institució que s’elegeixi per vot directe en el món dels ombudsman. No dic que no 
existeixi, eh? Però, de tot el que jo conec, no n’hi ha cap que obeeixi a aquest sistema. 
Pràcticament al darrere tots els estats tenen l’elecció parlamentària, i l’elecció parla-
mentària per un vot molt qualificat. El que passa, que alguns sistemes, com pot ser 
el francès, és al revés. Primer és proposat pel president de la república i el parlament 
l’ha de ratificar o no. Però la majoria de sistemes és directament el parlament que fa la 
convocatòria de candidats. Aleshores els analitza i després en proposa un que pugui 
passar pel sedàs d’una majoria qualificada. 

I el control sobre el síndic l’exerceix el Parlament. 
Nosaltres acostumem a tenir –ara també li responc al diputat del Subgrup Po-

pular– una sessió mensual a la Comissió del Síndic –desitjaríem tenir-la molt més 
sovintejada–, una anual en el Ple –que els recordo que tenim pendent portar al Ple 
l’informe del 19–, i també tenim altres mecanismes d’anàlisi, com és el fet d’una 
auditoria constant sobre els nostres comptes, o anàlisis d’iguals, com el que ens han 
fet els britànics i els belgues, o, fins i tot, lo que hem demanat a la Sindicatura de 
Comptes, que ens està fent una auditoria a la mateixa institució.

I, per últim, senyor president, em sap molt de greu, ho he dit amb molt de «cari-
nyo» cap a la diputada del Grup de Ciutadans. Miri, vostès es van dirigir a la pre-
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sidència mundial dels defensors demanant-li que em fes dimitir. Vostès tenen un 
mecanisme per fer dimitir un defensor, un síndic. Està previst a la nostra legislació. 
I el poden activar, si volen. Ara això va dels Principis de Venècia, té un mecanisme. 
Els principis diuen que per fer fora un defensor caldria una majoria tan qualificada 
com per elegir-lo, o més, diu literalment. Però vostès es van dirigir al president mun-
dial perquè em fes dimitir. Doncs, miri, li recordo només l’última línia del que els 
van contestar:  «Respectuosament els demanem als senyors de Ciutadans que tinguin 
molt de compte de no emetre opinions o accions que puguin amenaçar la institució 
del Síndic.»

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic.

Informe del Síndic de Greuges titulat El dret a la salut mental infantil i 
juvenil: garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials

360-00020/12

Substanciat aquest primer punt, passaríem ara al segon punt de l’ordre del dia, 
que és l’informe El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en l’accés i 
l’atenció als centres residencials. Tindria, com és habitual, la paraula, en primer 
lloc, el senyor síndic, per un espai no superior a trenta minuts. I després faríem el 
debat subsegüent. 

No sé si també donarà la paraula als altres adjunts, però vostè mateix, ho dic per-
què serà més còmode. Si fos així, vostè mateix gestioni els torns, en el cas de que 
hagi d’intervenir la seva adjunta. Tenen la paraula.

El síndic de greuges

Si m’ho permet, president, jo faré una breu introducció i li demanaré que pas-
si la paraula a la meva adjunta. I després faré també una breu intervenció d’alguna 
conclusió. Si m’ho permet. Bé, l’informe El dret a la salut mental infantil i juvenil: 
garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials, que el tenen des de fa apro-
ximadament un any en el Parlament, subratlla la importància de l’equitat en el dret 
a la salut mental infantil i juvenil per a l’adequat desenvolupament i per a la garantia 
de drets. L’atenció a la salut mental d’infants i juvenil a Catalunya ha estat objecte de 
nombroses recomanacions per part del Síndic. Volem que es garanteixi aquest tema 
perquè es pugui garantir l’exercici d’altres drets. I el ple desenvolupament de la per-
sonalitat i la identitat de l’individu. I, a més, aquest dret ha de poder garantir-se en 
condicions d’equitat, de forma inqüestionable, per fer-lo efectiu. Hi ha avui serioses 
mancances perquè això sigui real a Catalunya.

Cal proveir programes de prevenció i suport a la parentalitat positiva i a la inten-
sitat en aquesta comissió. Volem ressaltar la importància d’augmentar la provisió de 
programes de prevenció. Hem demanat que la tasca dels centres d’atenció a la salut 
mental s’adeqüin en intensitat i en cobertura, i que s’eviti que es produeixin des-
igualtats per raons econòmiques. Per davant de tot, com ens han sentit tantes vega-
des, l’interès superior de l’infant i la garantia del seu benestar emocional i de salut. 
En un sentit ampli, no pensem en això només quan hi ha una patologia. No pensem 
que perquè no hi ha patologies no hi ha aquesta problemàtica damunt de la taula. 
Demanem la necessitat d’atenció i de tractament. Evidentment, quan alguns infants, 
de manera intensa i en forma de conducta disruptiva i d’alt risc envers ells mateixos 
i cap a d’altres, començant per les seves famílies o terceres persones, ho expressen.

Però ho demanem, en general, per a tota la infància a Catalunya, més enllà 
dels elements patològics. Demanem una atenció als serveis primaris, als serveis so-
cials, a tot el sistema d’ensenyament, el sistema de protecció a la infància, amb lo 
que són els serveis socials i acompanyaments socials. Per això és cabdal que quan 
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hem de parlar de centres residencials terapèutics com a recurs per atendre els casos 
més greus posem encara més l’accent, com a activitat més intensa, en aquest sentit, 
de l’equitat. El nombre creixent de famílies que expressen la incapacitat d’atendre 
adequadament els seus fills o filles per alteracions de conducta o problema de salut 
mental, l’augment de recursos extraordinaris privats que tenen aquestes situacions 
i la incapacitat expressada pel mateix sistema de protecció a la infància, també pel 
sistema públic per donar cobertura a situacions que sovint depassen el seu àmbit 
d’atribucions, ens fan encara recomanar més les qüestions que comporta aquest in-
forme.

Informe que hem elaborat a partir de les queixes que rebem, de les actuacions 
que hem dut a terme, de l’intercanvi que hem fet amb professionals, de les obser-
vacions que hem fet a les nostres visites a centres, ja siguin les visites que ha fet 
l’Institut d’Infància del Síndic o les que hem fet com a Mecanisme Català per a la 
Prevenció de la Tortura. 

I, a partir d’aquí, president, demanaria que passés la paraula a la meva adjunta.

El president

Té la paraula l’adjunta del síndic. Endavant, endavant.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents 
(Maria Jesús Larios Paterna)

Moltes gràcies, president. Bé, bona tarda. Com ha dit el síndic, l’informe..., de 
fet, el seu títol és El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en l’accés i 
l’atenció als centres residencials. És a dir, l’informe s’ha volgut centrar en l’ingrés 
en el centre terapèutic, on es manifesten les conductes a les que feia esment el síndic, 
amb unes conductes disruptives i d’alt risc dels infants i adolescents, que es posen en 
risc a si mateixos i, de vegades, a terceres persones –moltes vegades, del seu mateix 
entorn familiar. Ens hem centrat en aquest aspecte, que no deixa de ser una punta 
d’un iceberg, amb una problemàtica molt més gran del que ens implica la salut men-
tal infantil i juvenil perquè, precisament, és una intervenció especialment intensa en 
tots els aspectes de la vida de l’adolescent, que comença per la limitació de la seva 
llibertat deambulatòria, fins a intervencions molt intensives, com en altres ocasions 
hem pogut explicar aquí, en relació, per exemple, amb altres informes presentats.

Però això no ens ha de deixar perdre la focalització en el que és la salut mental in-
fantil i juvenil que el mateix síndic feia esment. La salut mental d’evitar el binomi «sa-
lut mental infantil i juvenil» i «centres terapèutics». Perquè els centres terapèutics, com 
tot l’iter argumental de l’informe, no deixen de ser una última ràtio. Aquell element, 
darrera intervenció, quan ja s’han aplicat tota la resta de recursos que té el sistema. 
Però per això l’informe, si bé es basa, es focalitza en aquestes garanties en els centres 
terapèutics, no pot deixar de tenir en compte altres aspectes que afecten el sistema de 
salut mental infantil i juvenil a Catalunya.

El primer d’ells s’ha esmentat, i és que la salut mental no és només manca de pa-
tologia, no és només el fet de no tenir una patologia ni tampoc una patologia des del 
punt de vista biomèdic, sinó que és la salut emocional de l’infant i adolescent, que li 
permet desenvolupar-se plenament i que li condiciona, si no té aquesta salut mental, 
altres drets. Un infant que no té una plena salut mental..., es veu afectat el seu dret a 
l’educació, el dret al lleure, el dret a la participació, al seu desenvolupament, etcète-
ra. Per tant, és molt més enllà que una manca de patologia mental. 

A més a més, i ja se’n feia esment, hi ha una discriminació per raons econòmi-
ques a la garantia al dret a la salut mental. Hi ha una doble discriminació dels infants 
i els adolescents. La primera és perquè els infants i adolescents provinents d’en-
torns socioeconòmicament desafavorits tenen més possibilitats de patir una patolo-
gia mental. Per les dificultats familiars, les dificultats dels estressors ambientals que 
poden derivar de la manca d’un habitatge, com malauradament veiem darrerament. 
Situacions de desnonaments, inestabilitats laborals, dificultats en l’alimentació. 
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Totes aquestes causes poden repercutir –i, de fet, les dades ens ho posen de ma-
nifest..., que tenen més prevalença les malalties mentals o les mancances en la plena 
salut mental en infants de famílies econòmicament desfavorides. 

I, a més a més, aquesta discriminació és doble. Perquè aquestes famílies, moltes 
vegades, accedeixen menys als recursos de salut mental. De fet, són recursos que..., 
de vegades falten recursos de tipus personal a l’hora de demanar ajuts, i també, mol-
tes vegades, doncs, són recursos que s’han de complementar amb l’accés a recursos 
privats i que aquestes famílies no hi poden accedir. Un element també a tenir en 
compte és que en el nostre sistema de salut mental infantil i juvenil, malgrat que el 
Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya es basa en un apropament a la 
prevenció de salut i la intervenció precoç, encara tenim moltes dificultats per desti-
nar recursos en la prevenció i l’atenció comunitària. 

El treball comunitari permet una detecció i intervenció precoces en els proble-
mes de la població infantil i juvenil, i també els programes de parentalitat positiva, 
però moltes vegades el fet de que el cost-benefici a mitjà i llarg termini d’aquests 
recursos en l’atenció a la salut mental, el fet de que els professionals moltes vegades 
s’han de desplaçar a l’entorn de l’infant i l’adolescent i exigeix temps i dedicació, el 
fet de que manquen recursos per atendre aquelles situacions de salut mental encara 
en fase més aguda fan que moltes vegades els recursos no acabin destinant-se a les 
intervencions més preventives i d’atenció comunitària. A més a més, cal posar de 
manifest que el procés de transformació que suposa l’adolescència a les dificultats a  
vegades de la convivència i les relacions amb els adults moltes vegades es tendeix  
a valorar com una etapa problemàtica i que s’ha de passar, en lloc de destinar esfor-
ços i recursos a atendre i valorar més aquest procés en la societat.

I, per tant, moltes vegades, doncs, no hi ha recursos, dintre dels recursos de salut 
mental, adequats per a l’atenció de les dificultats intrínseques de l’etapa de l’adoles-
cència, que és on es plantegen, principalment, aquestes conductes a les que estem 
fent referència, com conductes disruptives, patologies duals que, diguem-ne, reque-
reixen aquestes intervencions més intensives. 

A més a més, s’ha de tenir en compte que hi ha fets traumàtics en la vida de l’in-
fant i l’adolescent que, si no es tracten adequadament, generen problemes de salut 
mental. Fets com l’abús sexual, el maltractament físic, l’assetjament a l’escola –el 
bullying–, l’abandonament, les negligències parentals. Totes aquestes qüestions te-
nen uns efectes greus, i hi ha un consens generalitzat que, si no hi ha una atenció, 
poden generar problemes de salut mental. Per tant, lluny d’estigmatitzar l’infant o 
l’adolescent que pateix aquestes situacions, caldria, doncs, atendre aquests suports 
i acompanyaments especials en l’avaluació de la situació i recuperació emocional i 
psicològica.A més a més, i abans d’entrar específicament en el que serien les garan-
ties en l’àmbit de la salut mental i l’atenció en els centres terapèutics o aquests cen-
tres residencials, també cal fer esment a una mancança, com és el treball de la salut 
mental en infants i adolescents, com és el tractament de consum de tòxics de manera 
específica per a aquesta franja d’edat. El consum de tòxics, malgrat que és un tema 
que es treballa des de diferents àmbits, no hi ha un recurs específic per a la població 
adolescent d’atenció, seguiment i tractament de les drogodependències, a diferència 
del que succeeix en la població adulta. Per tant, tenim els centres d’atenció i segui-
ment i centres de tractament i de reducció de danys de l’Agència de Salut Pública, 
que estan adreçats a la població adulta.

D’altra banda, el consum de tòxics té, com saben tots vostès, una especial inci-
dència entre la població adolescent, pel que fa al desenvolupament de problemes i 
patologies que després es tracten en centres de salut mental, però no des de l’enfoca-
ment que suposa un trastorn mateix que representa un consum addictiu de substàn-
cies, sinó enfocant-lo al trastorn de conducta en què pot desembocar aquest consum. 

Entrant ja en els elements específics dels recursos residencials..., el que els deia 
que, en aquest context i posant de manifest, com hauran vist a l’informe, totes 
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aquestes consideracions, doncs, suposa als centres residencials, l’atenció residencial 
de salut mental.

Quan hi ha un adolescent amb problemes de salut mental, que necessita una 
intervenció intensiva, educativa i terapèutica, allunyat del seu nucli familiar, és a 
dir, hi ha un diagnòstic mèdic que proposa un ingrés en un centre residencial, o bé, 
diguem-ne, un cop s’ha valorat que ha d’estar separat del seu nucli familiar en la 
seva intervenció, doncs, resulta que, amb caràcter general, la xarxa pública de salut 
i de serveis socials no cobreixen, amb caràcter general, ni els serveis residencials 
de comunitat terapèutica per a infants i adolescents menors de divuit anys drogode-
pendents, ni per a infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual o física, sovint 
associats a trastorns de conducta, ni tampoc de tipus educatiu, terapèutic, en infants 
i adolescents amb problemàtiques derivades de salut mental. És a dir, amb caràc-
ter general, la xarxa pública no cobreix aquest tipus de recurs com a recurs que es 
garanteixi a la cartera de serveis quan hi ha un diagnòstic que proposa aquest tipus 
de servei.

Per què es planteja l’assumpció que un infant o adolescent, si no està desempa-
rat del seu nucli familiar, perquè ha patit un maltractament o una negligència o una 
desatenció, doncs, encara continua convivint amb la seva família, amb els suports 
que li calguin per atendre les necessitats que presenta? Davant d’aquesta mancança, 
moltes vegades l’ingrés en un centre terapèutic es fa o bé per conducta o drogode-
pendència de salut mental, demanat per la família..., es fa sovint en centres privats 
sense la supervisió i el control de l’Administració.

Actualment, els centres terapèutics residencials privats, que funcionen per aten-
dre aquestes problemàtiques de salut mental, jurídicament, administrativament 
estan inclosos en el Registre oficial de centres sociosanitaris autoritzats per la Di-
recció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de 
Salut, registre compartit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Aquests centres, regulats en el decret del 2002, que estableix la tipologia i les con-
dicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris, i fixa la normativa d’autorit-
zació..., no determina cap diferenciació ni per edats, ni previsions específiques per a 
infants i adolescents, ni inspecció i supervisió que es fa per part del Departament de 
Salut..., no és suficient, perquè no està prevista amb periodicitat i de manera siste-
màtica. I, en tot cas, es fa analitzant els requisits que preveu la normativa, que, com 
els he dit, no preveu, no té en compte els drets dels infants.

De fet, el síndic ha fet esment anteriorment, i en altres ocasions ho hem plantejat 
en aquesta mateixa comissió, doncs..., el síndic ha fet visites periòdiques a aquests 
centres a través del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i altres mal-
tractaments, i ha detectat deficiències a les instal·lacions, en el tracte, en l’atenció. I a 
partir d’aquí és quan moltes vegades s’ha dut a terme alguna inspecció per part del 
departament, però no, diguem-ne, amb caràcter sistemàtic i com a garantia de drets, 
com caldria, i amb una regulació específica d’aquests centres per atendre els drets 
específics dels infants i els adolescents. 

També a l’informe deuen haver vist –i no els hi desenvoluparé ara– que, a més, 
tracta la problemàtica d’aquell ingrés involuntari en aquests centres. És a dir, la ne-
cessitat de consentiment del pacient per sotmetre’s a qualsevol tipus de tractament 
mèdic o de salut mental també es planteja en el cas dels infants i adolescents, espe-
cialment a partir de l’edat en què no es permet el consentiment informat per repre-
sentació. 

No obstant això, en determinats centres terapèutics privats són els progenitors els 
que decideixen aquest ingrés, però sense que es pugui verificar gaire clarament quin 
ha estat el procés de consentiment expressat pels pacients. 

Un altre àmbit important, que hauran vist que s’analitza a l’informe, és el sistema 
de protecció i, diguem-ne, els recursos que té el sistema de protecció a la infància, 
és a dir, aquell que atén els infants que han estat desemparats per part de l’Admi-
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nistració. El sistema d’atenció a la infància i l’adolescència disposa de mesures de 
centres residencials específics quan els infants i adolescents requereixen una atenció 
especialitzada per raó de salut mental, discapacitat, trastorn de conducta i consum, 
ja sigui mitjançant centres propis o ja sigui mitjançant un concert de places en cen-
tres privats. 

Dintre d’aquest sistema aquests centres donen resposta a les necessitats educa-
tives i assistencials d’aquests adolescents i joves amb alteracions conductuals, hi 
ha uns centres específics, que n’hem parlat en altres ocasions, que són els centres 
residencials d’acció educativa intensiva, anomenats CREIs, que són centres que no 
atenen infants i adolescents amb malalties mentals, sinó que serien trastorns de con-
ducta. I després hi ha una sèrie de centres terapèutics, aquests sí que concertats amb 
centres privats, que l’Administració pot ingressar infants tutelats amb problemàti-
ques de salut mental. 

Però de vegades passa que hi ha famílies que, no podent... (veus de fons), no trac-
tant-se de famílies en les que, d’alguna manera, s’ha plantejat una problemàtica de 
negligència o abandonament o maltractament, tenen una situació, es troben en una 
situació d’un adolescent (veus de fons) amb problemes conductuals...

El president

Perdoni, hi ha algú que..., perdoni, senyora adjunta, és que hi ha algú que té el 
micròfon obert. (Veus de fons.) Perdó, no sé si em sentiu tots, però hi ha algú que 
deu tenir el micròfon obert, jo no sé veure qui és, perquè no puc veure la pantalla al 
complet. Si us plau, si el poguessin tancar. No sé si els serveis tècnics poden revisar 
el qui sigui. Ho dic per poder entendre el que... Té la paraula.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Molt bé. Els deia que...

El president

Té la paraula. Endavant, endavant.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

...hi ha algunes situacions de famílies que no es troben en aquesta situació de ser 
famílies del sistema protector, en el sentit de que són famílies que, d’alguna mane-
ra, han hagut, segur, de desemparar l’infant per manca de capacitats protectores, per 
diverses causes. Però que tampoc tenen capacitat econòmica per accedir als centres 
privats que tenen, diguem-ne, un elevat cost. I ni tan sols poden accedir a través, de ve-
gades, de la part que cobreix l’assegurança escolar obligatòria, que és a partir de tercer 
d’ESO. I aquestes famílies, moltes vegades, han d’acabar recorrent al que és una certa 
cessió de guarda o tutela del seu fill o filla a l’Administració perquè aquesta cobreixi 
el cost econòmic del recurs. Per tant, estem en una situació anòmala. 

És a dir, l’Administració té el deure de proveir de recursos per acompanyar i 
donar suport a les famílies en totes les necessitats per a la criança i el desenvolupa-
ment, però, com que no té la capacitat de proveir del recurs, doncs, s’acaba recorrent 
a una certa ficció, a una actuació que no seria idònia i que seria, d’alguna manera, 
un frau de llei –«llei» entre cometes–, i s’acaba tutelant aquell infant o adolescent 
per poder donar-li el recurs que necessita. Finalment, acaba, doncs, podent resoldre 
el problema material d’inexistència d’aquell recurs, però el sistema protector no té 
la funció de proveir aquest recurs amb caràcter universal. 

Per altra banda, en el sistema protector..., els infants que formen part del sistema 
protector i que ja han estat desemparats per alguna causa que motivi aquest desem-
parament, doncs, certament també ens trobem que moltes vegades el sistema pro-
tector, amb aquests recursos que té, no és capaç de proveir recursos adequats per a 
les necessitats que presenten els adolescents.

D’altra banda, en la majoria dels sistemes són adolescents; però moltes vegades 
la complexitat dels canvis a l’adolescència, la rigidesa dels recursos, la manca de 
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la dotació dels recursos fan que moltes vegades hi hagi poca afecció al sistema per 
part dels adolescents. Hi ha escapoliments continus, exposició a situacions de risc. 
I, en aquest sentit, caldria que el sistema, doncs, pogués garantir de recursos més 
adequats, més flexibles, que pogués permetre el vincle danyat, evitant rotacions de 
professionals que moltes vegades es donen, formant-los adequadament. Si tenim 
en compte, doncs, el que també expressa el mateix col·lectiu d’educadors en aquest 
àmbit.

Per tant, en aquest sentit, manquen opcions alternatives de protecció mitjançant 
la provisió de recursos de suport i seguiment social de tractament de salut mental, de 
drogodependència, i també de trastorns de conducta, adaptats a les necessitats exis-
tents i que no impliquin aquest ingrés residencial en centres, diguem-ne, més conte-
nidors o més..., amb limitació de la capacitat de contacte dels infants amb els seus 
familiars i amb el seu nucli i evitar aquesta situació. 

Per tant, i per anar acabant, la subsidiarietat en la utilització d’aquests tipus de 
recursos és difícilment objectivable, donat que l’habilitat dels dispositius de tipus 
ambulatori a què ens hem referit –de salut, d’educació i de serveis socials–, l’ab-
sència d’altres recursos residencials de curta i mitja estada en els sistemes sanitari 
i educatiu, fins i tot, de manca de centres d’acollida més funcionals, doncs, fan que 
moltes vegades hi hagi seriosos dubtes de que realment aquest ingrés en centres te-
rapèutics sigui realment l’última ràtio, és a dir, sigui l’últim recurs una vegada s’han 
aplicat tots els recursos que, en l’entorn comunitari, a l’entorn més proper, doncs, 
necessiten els infants i adolescents.

Per tant, i ja per acabar, i que el síndic acabi explicant les diverses recomana-
cions, aquestes circumstàncies, aquestes mancances de recursos com prevenció 
d’atenció comunitària, les dificultats del sistema per adaptar-se a les necessitats dels 
infants i els adolescents des d’una perspectiva que els situï en el centre i que eviti la 
parcel·lació administrativa que moltes vegades es dona entre l’àmbit de salut, social i 
educatiu, les pròpies febleses del sistema de protecció per la recuperació emocional 
i psicològica de l’infant, les pròpies febleses del sistema ens fa que, moltes vegades, 
doncs, hi hagi aquests ingressos quan, molt probablement, estigui més la qüestió en 
aquests recursos, es podrien haver evitat. 

I, per aquesta raó, l’informe fa tot un seguit de recomanacions per tal de que es 
pugui donar aquesta actuació integral i plena en la salut mental dels infants i ado-
lescents, i que, d’alguna manera, també..., cert que l’informe es refereix al 2019 i 
que en els darrers temps, doncs, s’estan duent a terme per part de, diguem-ne, dels 
programes específics d’intervenció. I, a més, per una diputada que havia estat presi-
denta de la Comissió d’Infància, la Madga Casamitjana, s’estan movent programes 
específics que, segurament, doncs, sortiran en el debat per fer l’atenció a aquestes 
conductes de major complexitat i aquests trastorns duals. Però que, fins ara, encara, 
i especialment en el moment que es va veure l’informe, no estan a l’abast de totes les 
necessitats que es plantegen.

El president

Moltes gràcies, senyora Larios. Crec que el síndic ara vol fer les conclusions. Té 
la paraula.

El síndic de greuges

Amb molta brevetat. Trobaran recomanacions de l’informe sobre l’ingrés a cen-
tres residencials garantint-ne els drets d’ingrés terapèutic. Proposem crear la co-
missió interdepartamental que pugui valorar i abordar les dificultats que comporta 
aquesta atenció i regular que tot internament residencial compleixi els requisits con-
crets com els que plantegem d’última ràtio i mínim temps indispensable;  consen-
timent informat dels tractaments mèdics; autorització judicial i avaluació forense; 
un mecanisme de supervisió i control de manera periòdica, amb entrevistes amb els 
adolescents ingressats, amb els professionals; revisions acurades del registre de me-
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dicació i de contenció que se’ls hagi aplicat, com també us recomanem, respecte a la 
garantia al dret a la salut mental, una política de prevenció en termes d’equitat amb 
el model psicosocial i comunitari.

Promoure aquest pla de prevenció; estendre programes de detecció precoç als ins-
tituts i a les escoles; fer més accessibles els serveis actualment existents per donar co-
bertura a tot el territori i arribar a la població més refractària; augmentar la provisió i 
la dotació de professionals, programes i serveis terapèutics des de l’acompanyament; 
valorar la idoneïtat d’aquesta cobertura pública dels serveis residencials; garantir els 
drets d’infants i adolescents ingressats actualment en els recursos residencials exis-
tents; categoritzar els diagnòstics elaborant estudis dels diversos diagnòstics i super-
visant-los de manera rigorosa amb l’informe tècnic de proposta d’ingrés; analitzar 
la cobertura del cost del servei residencial; polítiques d’acompanyament als infants i 
adolescents tutelats i el dret a recuperació emocional i psicològica; un abordatge de 
les necessitats especials de l’adolescència dins de la protecció, i valorar la necessitat 
d’ampliar la cartera de serveis socials, perquè a vegades no està prou reconeguda,  
i que es prevegin les places residencials que es considerin adequades. 

I, per últim, reiterem la necessitat d’inspeccions periòdiques en els centres resi-
dencials existents. Hem fet un treball de seguiment d’aquestes recomanacions, una 
vegada els vam presentar l’informe. I hem arribat a conclusions, fins i tot, respecte a 
alguns dels centres més llunyans de complir amb aquestes previsions. 

I, finalment, hem de dir que hi ha hagut mesures per part de l’Administració de 
tallar ingressos a aquests centres on el síndic ha estat recomanant que, donat que no 
es tenien en compte aquestes previsions, no es tinguessin en compte, doncs, per al 
servei públic.

Res més, president; gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara començaríem el torn dels diferents grups par-
lamentaris. En primer lloc, tindria la paraula la senyora Elisabeth Valencia, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidente. Empiezo agradeciendo al síndic y a su equipo, y a la señora 
Larios, especialmente, la presentación del informe del derecho a la salud mental in-
fantil y juvenil. Se lo agradecemos porque desde Ciudadanos pensamos que el acceso 
a la salud mental en todas las franjas de edad es una gran asignatura pendiente que 
tenemos en Cataluña, y a la que no se han destinado nunca recursos suficientes, y en 
la que tenemos también muchísimos déficits. Además, la garantía de la salud mental y 
emocional de niños y niñas y adolescentes es fundamental para garantizar el ejercicio 
del resto de derechos de la infancia y la adolescencia. No olvidemos que el desarro-
llo físico y psíquico, psíquico y emocional en la infancia marca el futuro como seres 
humanos en la edad adulta.

Desde nuestra opinión, es importantísimo que se realicen políticas públicas 
orientadas a alcanzar el mejor nivel de salud posible de niños y niñas. Y para esto 
es fundamental, también, analizar los motivos por los que desde la Administración 
no estamos siendo capaces de garantizar esta igualdad en el acceso también a la sa-
lud mental, especialmente como se trata en el informe. 

En relación con el informe que nos presentan hoy, coincidimos en que debemos 
ir más allá y concebir la salud mental no solo como la ausencia de patología mental, 
sino desde la perspectiva de que tener una salud mental plena es tener bienestar psi-
cológico. Y saber gestionar las emociones. Y esto es importantísimo, que los niños y 
niñas en la etapa de la infancia aprendan a gestionar todos los sentimientos, a tener 
resiliencia y a afrontar el día a día con la mayor positividad.

Coincidimos con el análisis que realizan en su informe sobre la discriminación 
por razones económicas en el acceso a la salud mental. Porque niños y niñas de entor-



DSPC-C 607
9 de novembre de 2020

Sessió 21 de la CSG  26

nos desfavorecidos..., lamentablemente, se ve en los datos la prevalencia de que tienen 
mayores dificultades para acceder a la salud mental. Este hecho indica que todas las 
políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad son importantísimas 
para realizar prevención, también en materia de salud mental. La discriminación ha-
cia las familias en situación de vulnerabilidad también pensamos que es doble. Por-
que las familias con menos recursos también tienen mayores problemas, tanto en la 
detección de problemas de salud mental como en el acceso a tratamientos. Aquí pen-
samos también, como se indica en el informe, que, desde nuestro punto de vista, el 
trabajo de las políticas públicas en materia de prevención es importantísimo, y tam-
bién el trabajo comunitario de profesionales;  también sería fundamental.

Nos gustaría que desde el síndic evaluaran el Pla director de salut mental i ad-
diccions de Catalunya. Desde nuestro punto de vista es deficiente. Y también es de-
ficiente la inversión presupuestaria que se ha hecho en este pla director. Y queremos 
que desde la institución del Síndic... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’oradora.) Hemos hecho también alguna..., en rela-
ción, perdón, con la garantía del acceso a la salud mental, nos gustaría que valoraran 
la red de CDIAPs i de CSMIJs existente en Cataluña y la cobertura territorial de 
los recursos. ¿Piensan que hemos hecho algún avance, según ustedes, en los últimos 
años, en la red de atención a la salud mental?

Nosotros pensamos que, en gran parte del territorio, con una hora al mes o una 
hora cada mes y medio, las terapias no avanzan. Y las familias tienen que buscar 
ese recurso en el ámbito privado. Además, también nos preocupa mucho el excesivo 
uso farmacológico que se está haciendo en muchas terapias, en lugar de terapéutico. 
Y nos gustaría preguntarle a la institución del Síndic su opinión al respecto. 

Después, hay otros temas que nos preocupan mucho. La falta de recursos resi-
denciales terapéuticos, tanto para niños y niñas como para adolescentes menores de 
dieciocho años drogodependientes, con problemas de drogodependencia, y también 
la falta de servicios residenciales para niños con discapacidad intelectual o física o 
problemas de salud mental, que también se refleja en el informe. Aquí directamente 
las familias cuyos niños y niñas necesitan estos servicios se lo tienen que pagar de 
su bolsillo, y esto nos parece muy preocupante.

Nos gustaría también que valoraran el Plan de integración de atención a personas 
con trastorno mental y adicciones. También el programa..., nos gustaría que valora-
ra el programa de abordaje integral de casos de salud mental de alta complejidad, 
como se ha indicado aquí en su exposición. Porque recibimos a muchas familias la 
legislatura pasada en el Parlament que pedían urgentemente un recurso para sus hi-
jos porque entendían que estaban sufriendo una situación de alta complejidad y con 
problemas de salud mental y no tenían ningún recurso específico que pudiera ofre-
cer la Generalitat para atender a estas personas. 

Otro tema que nos preocupa mucho, y como se indica en el informe, es la falta 
de garantías en los centros terapéuticos residenciales para atender a problemas de 
conducta, de drogodependencia, que se están dando en la actualidad. Nos gustaría 
que valoraran desde la institución del Síndic si consideran que habría que incremen-
tar las inspecciones en estos centros terapéuticos privados.

Y, por último, nos gustaría que profundizaran un poco más en cómo podemos 
mejorar la atención inadecuada que se está dando, especialmente a los niños y niñas 
del sistema de atención de la DGAIA, desde los centros tutelados por la Generalitat. 
Nos gustaría que nos pudieran orientar hacia qué modelo debemos ir, porque esta-
mos muy preocupados por los niños tutelados por la Generalitat. 

Únicamente, para finalizar, destacar que hemos presentado muchas propuestas 
para mejorar en el acceso a toda la red de salud mental, incluidas en el espacio..., en 
el infantil y juvenil. Pensamos que tenemos muchísimos déficits de inversión pre-
supuestaria.
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Gracias por su informe, porque entre todos señalamos el camino y no debemos 
dejar de atender la salud mental de niños y niñas y adolescentes.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Valencia. Ara correspondria el torn al Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i tindria la paraula la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. També donar les gràcies a la senyora Larios perquè l’informe 
és molt exhaustiu, sobre el tema de salut mental i, de totes maneres, és preocupant, 
no? Perquè els problemes de salut mental dels infants i dels adolescents representen 
realment un gran obstacle per al seu desenvolupament, eh? I per això nosaltres cre-
iem que és necessari que existeixi l’adequada atenció i provisió de serveis i recursos 
necessaris per garantir aquest dret a la salut i arribar al màxim desenvolupament 
dels infants i dels adolescents. Podríem dir que actualment la xarxa pública no està 
donant un bon servei. Ni bo ni suficient, perquè no s’està treballant adequadament 
per la promoció, la prevenció i la protecció de, precisament, la salut mental, eh?

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’oradora.) ...en els serveis de suport familiar. I es fa del tot imprescindible que les 
famílies puguin disposar d’aquestes eines adequades per atendre les situacions a què 
es poden veure sotmesos els infants al llarg de tota la seva vida, eh? Podem assegu-
rar que els serveis assistencials de salut mental estan saturats. I, a més, cada vegada 
es presenten trastorns més greus. Això es pot constatar tant en els centres de salut 
mental com en els centres d’hospitalització psiquiàtrica, com s’ha dit, eh? Nosaltres 
creiem que, a més a més, el tema amb la crisi de la Covid..., la situació s’ha compli-
cat encara més. Perquè, d’altra banda, s’està demostrant que els trastorns mentals de 
la població infantil i juvenil afecten encara amb més virulència en aquells entorns 
socioeconòmics més desafavorits.

Per tant, en aquests moments vivim una situació jo diria que complicadíssima, 
eh? La xarxa pública també detecta greus mancances, sobretot... (tall de comuni-
cació) ...terapèutica, també s’ha explicat, per infants i adolescents menors de divuit 
anys amb algun tipus de discapacitat intel·lectual i física. Nosaltres denunciem que 
no pot ser que els recursos residencials terapèutics moltes vegades s’hagin de cobrir 
amb l’àmbit privat. O sigui, aquesta és una gran discriminació. I és evident que mol-
tíssimes famílies no poden accedir als elevats costos que suposen aquests recursos, 
eh? No podem permetre, tampoc, aquestes tessitures perquè, a més, això ho ha de 
contemplar la xarxa pública, perquè és l’Administració qui té el deure de proporcio-
nar aquests recursos i els serveis que tinguin a l’abast per poder acompanyar i donar 
suport en la responsabilitat principal de la criança i el desenvolupament que tenen 
les famílies amb infants.

D’altra banda, també els infants i adolescents que han estat desemparats pateixen 
els efectes d’haver hagut de ser separats del nucli familiar. I perquè viuen en una 
situació de desemparament. I, per tant, és evident que aquests infants i adolescents 
requereixen també un acompanyament especial que els permeti recuperar-se... (Tall 
de comunicació.)

I voldria acabar fent una reflexió sobre aquest tema, que complica aquest acom-
panyament psicològic cap a infants i adolescents. Actualment per poder sotmetre un 
menor a un tractament professional cal aquest consentiment dels dos progenitors. 
I aquí és on hi ha el problema. Perquè és el que hem estat comentant dels menors 
desemparats. Com podem solucionar aquest tema? Quines són les eines que hauríem 
de preveure l’Administració per... (Tall de comunicació.)

Moltíssimes gràcies. Ho deixaria aquí. 



DSPC-C 607
9 de novembre de 2020

Sessió 21 de la CSG  28

El president

Moltes gràcies. Crec que s’ha entès raonablement bé la darrera part de la seva 
intervenció, tot i que hi havia alguna dificultat d’àudio. Però em sembla que el síndic 
l’ha entès, si no, ja repreguntaria. Ara seria el torn de Catalunya en Comú Podem,  
i tindria la paraula el diputat senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, doncs, agrair un cop més, no?, la tasca 
feta per la sindicatura, la tasca feta per la senyora Larios i la detallada exposició i 
el detallat informe que ens heu facilitat. El nostre grup parlamentari, òbviament, 
comparteix, no?, la importància de l’equitat, aquesta idea de l’equitat en el dret a la 
salut mental infantil i juvenil i la necessitat d’evitar les desigualtats per raons eco-
nòmiques. Aquesta doble discriminació de la que ens parlava la senyora Larios, 
eh? Per una banda, per ser els col·lectius més vulnerables els que més risc tenen de 
patir aquest tipus de problemàtiques de salut mental, però, al mateix temps, per ser 
aquests mateixos col·lectius els que després tenen més dificultats per accedir als re-
cursos, com se’ns ha explicat, eh? 

Nosaltres creiem que de l’informe se’n deriva una preocupació gran, eh?, perquè, 
bàsicament, l’informe és molt extens i complet, però jo ho resumiria en que, bàsi-
cament, la problemàtica que tenim és que tenim una xarxa pública inexistent, una 
política pública molt deficient i una xarxa privada amb qüestions preocupants, no?, 
de deficiències en les instal·lacions, en el tracte. Una mica amb unes qüestions que 
ens recorden el que descobríem o sortia a la llum fa uns mesos amb les residències 
de gent gran quan va esclatar la pandèmia, no? Per tant, tenim en els centres resi-
dencials una problemàtica que és important que abordem, que al nostre entendre té 
a veure amb el model i amb la política pública que s’hi ha desenvolupat o no des-
envolupat, i amb una sèrie d’incerteses que ara mateix l’informe ens posa sobre la 
taula, no? Des del fet que no està clar que sempre sigui l’última ràtio, que el procés 
de consentiment, doncs, tampoc té elements de claredat, no? Per tant, hi han moltes 
ombres que caldria clarificar. 

Ens preocupen de forma rellevant els dèficits públics que s’identifiquen, no? Amb 
aquesta idea que la xarxa pública no cobreix aquest tipus de recurs o la cartera de 
serveis quan hi ha un diagnòstic que requereix aquest tipus de servei. 

O que el sistema protector no té la funció de proveir el recurs amb caràcter uni-
versal. Que creiem que aquest és el principal dèficit de partida, no?, que no hi hagi 
l’obligatorietat de proveir aquest recurs amb caràcter universal, a banda de les mol-
tíssimes dificultats per destinar recurs en polítiques preventives o comunitàries, com 
s’ha fet evident, no? 

Nosaltres creiem que, de les recomanacions, no?, i també volíem compartir una 
mica, doncs, aquesta visió, hi ha com tres grans línies d’actuació. Una primera línia 
orientada més a l’àmbit privat, i, per tant, al mercat que té a veure amb la regulació 
i amb la necessitat d’intervenir sobre el mercat, regulant-lo i amb tasques d’inspec-
ció, no? I, per tant, regulació i inspecció sobre la provisió privada del recurs que, 
ara mateix, pel que veiem, sembla ser que és en part deficient, és a dir, no hi ha una 
regulació clara que resolgui el problema, i tampoc hi ha la inspecció suficient. Per 
tant, intervenció sobre l’àmbit privat regulant i inspeccionant.

Un segon element, o una segona línia que per nosaltres és essencial, és tot el que té 
a veure amb la provisió pública, que és clarament pràcticament inexistent, pel que se’ns 
explica a l’informe. I aquí el que volíem plantejar, a banda que hi hagi altres elements 
des de l’àmbit públic, que segurament s’han de millorar, eh?, des del punt de vista...,  
els parlo de la coordinació i altres polítiques a les que ara he fet referència; però, en 
qualsevol cas, l’element de la provisió pública, la falta de provisió pública ens fa pre-
guntar si el que tenim aquí no és un problema de fons, de model. És a dir, de que s’ha 
apostat per un model en què la provisió pública no hi és, i potser el que cal és un canvi 
de model, amb una aposta més decidida per la provisió pública d’aquest recurs.
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I la tercera línia, no?, diria jo, d’intervenció..., si la primera és sobre el mercat, la 
segona és sobre l’àmbit públic, per tant, sobre l’Estat, diguéssim, la tercera línia, al 
nostre entendre, és la comunitària. És sobre la comunitat. Amb polítiques públiques 
de prevenció, de suport a la parentalitat positiva, no?, com a mecanisme per posar 
en el centre el dret superior de l’infant. Amb la necessitat de vetllar per la seva cura, 
pel seu desenvolupament, pel desenvolupament de les seves capacitats, no? I posant 
en relleu aquest element comunitari, d’apoderament, que s’aconsegueix, tant, per 
una banda, amb polítiques de prevenció o de detecció, però també amb tot el que 
té a veure amb l’acompanyament i la recuperació emocional i pedagògica d’aquests 
infants i adolescents, no?

Per tant, nosaltres creiem que és en aquesta triple línia d’actuació en la que cal-
dria avançar. I, malauradament, doncs, el que constatem és que encara hi ha molta 
feina per fer. 

Res més, agrair de nou l’informe.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular, i tindria la paraula el diputat senyor Manuel Reyes.

Manuel Reyes López

Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al síndic el informe ex-
haustivo, detallado, donde se ponen de manifiesto las necesidades, las carencias de 
algo tan importante como es el derecho a la salud mental infantil, que afecta a una 
franja de edad, realmente, pues, muy sensible, muy complicada, y que, por lo tanto, 
es de vital importancia el poder cubrir y dar soluciones a esas personas, ¿no? 

En primer lugar, nos gustaría que concretase un poquito más, el síndic, si con-
sidera que hay suficiente inversión pública. ¿Se están cubriendo realmente esas ne-
cesidades de niños y de adolescentes en este aspecto? ¿Se requieren más recursos? 
¿Son suficientes los que ya tenemos? Que nos dé una pincelada de sus impresiones.

También en cuanto al número de profesionales. ¿Hay terapeutas suficientes, ac-
tualmente, en la red pública y en la red privada para dar soluciones y dar cobertura 
a la demanda que existe actualmente? Otra cosa que nos gustaría preguntar es sobre 
las listas de espera. ¿Tiene constancia, si está en lista de espera, de cuánto tiempo 
estamos hablando para poder acceder a un terapeuta? Si nos lo puede concretar. 
Y también que nos dijera si desde el ámbito privado se están dando alternativas. 
Si gracias a que tenemos una respuesta privada podemos dar una cobertura gene-
ral. O, si no existiese ese ámbito privado, realmente, la carencia sería tan, tan y tan 
grande que mucha gente entendemos que quedaría al margen. 

Y, por último, nos gustaría saber qué tipo de inspecciones se están realizando, 
precisamente, en el ámbito privado. Si están secuenciadas, si hay una periodicidad. 
Que nos dé detalles sobre cómo se están realizando, cada cuánto y con qué protocolo. 

Nada más, muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari 
Republicà, tindria la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Bona tarda, diputats, diputades. Donar la benvinguda, de nou, 
també, al síndic a la comissió. I també agrair, tant al síndic com a la senyora Larios, 
la seva exposició de l’informe. També voldria destacar que hi han molts punts que 
han detallat les companyes que m’han precedit i amb els quals també estem d’acord. 
I també dir que, respecte al dret a la salut mental infantil i juvenil, pel Departament 
de Salut la salut mental ha estat una prioritat des del primer moment. Els pressupos-
tos es destinaven..., en aquests darrers pressupostos que hem aprovat al Parlament 
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s’hi destinaven 458 milions, és a dir, 28 milions més respecte al 2017. Tenim molt 
clar que una comunitat que promogui la salut mental a l’atenció a la població amb 
especial risc o vulnerabilitat és imprescindible per garantir la inclusió social, l’equi-
tat i la igualtat d’oportunitats.

Creiem que l’objectiu ha de ser fer un abordatge orientat a la comunitat i de qua-
litat i que busca la recuperació i la inclusió social; és la nostra prioritat, i la del de-
partament, també. És de justícia que tothom tingui un programa de vida, i que el 
pugui executar de la manera més digna possible. I cal que cosim i vehiculem tots els 
recursos existents perquè així sigui. 

Amb relació a l’informe que vostè ens ha detallat avui, partim de la premissa de 
que és la nostra prioritat treballar per evitar que aquests nois i noies, infants i joves 
hagin d’ingressar. Segurament, molts dels que estan afectats per aquesta realitat són, 
precisament, consumidors d’alguna o algunes substàncies i pateixen algun trastorn 
de comportament o mental en diferent grau. Cal actuar molt abans, tenint en compte 
que les mesures d’educació i prevenció en els infants i de suport a les famílies poden 
evitar i reduir aquestes problemàtiques. 

I incidir-hi, abans que no sigui massa tard i que l’única alternativa sigui l’ingrés. 
Comentaris generals sobre l’informe. Des del Grup Republicà volem valorar l’es-

forç que ha realitzat el síndic per analitzar de manera exhaustiva i des d’una pers-
pectiva integral el tema de l’accés a recursos residencials d’infants i joves i que es 
troben en una situació que afecta el seu desenvolupament psicosocial i les seves 
condicions de salut. També valorem molt positivament l’abordatge de la temàtica 
des d’una perspectiva integral en què exposen com interrelacionen els diferents or-
ganismes de l’Administració que intervenen, posant sempre en el centre l’atenció 
l’infant i el jove, cosa que compartim i així defensem, i la seva contribució per mi-
rar de pal·liar les mancances que s’han detectat i els aspectes que cal reforçar per tal 
de garantir els drets dels infants i joves al seu benestar emocional i la salut mental.

Voldríem també destacar algun aspecte que hem trobat a faltar, com són les da-
des concretes que corroborin i reforcin les mancances detectades quant als meca-
nismes d’accés a recursos residencials i altres de prevenció i promoció de la salut. 
Aquestes dades permetrien definir molt millor la magnitud de la problemàtica i de 
les mesures correctores que s’haurien d’aplicar. 

Respecte a les recomanacions que ens fa el síndic, nosaltres sí que voldríem una 
mica intentar posicionar-nos o complementar, no? La primera recomanació: creiem 
que la creació d’una comissió específica podria ser una eina molt eficaç per una mi-
llora de la valoració i gestió dels internaments residencials. Aquesta mesura s’alinea 
amb el Pla estratègic de salut mental i addiccions i el Pla sobre drogues i addiccions 
comportamentals 2019-2023. I que es proposa, entre altres actuacions, impulsar el 
treball en xarxa dels diferents serveis de salut amb altres serveis d’orientació, as-
sessorament, promoure la coordinació i la integració dels models d’actuació preven-
tiva, la detecció precoç i la intervenció entre els departaments de Salut, Justícia i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquí, com abans també s’ha 
mencionat, on està treballant de manera molt activa i que el proper dijous, si no estic 
equivocada, compareixerà també a la Comissió de Salut la companya Magda Casa-
mitjana per poder-nos explicar més a bastament aquest programa en concret. 

Quant a la proposta d’exigir l’autorització judicial per a l’ingrés, pensem que cal 
estudiar-la amb deteniment, juntament amb els diferents agents implicats, tenint en 
compte que prèviament a l’internament ja es disposa de professionals especialitzats 
que duen a terme una valoració integral de l’infant i/o jove i de la necessitat –o no– 
de que s’ingressi en el recurs.

A l’informe també es posa de manifest que les famílies es poden trobar amb difi-
cultats perquè els seus fills menors accedeixin a un recurs d’internament per manca 
de recursos econòmics, la qual cosa ens ha preocupat. I creiem que pot proporcio-
nar que les famílies decideixin..., i que l’informe considera que pot derivar que les 
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famílies decideixin que la tutela del menor la tingui l’Administració. Li hem de dir 
que ens ha preocupat una mica aquesta afirmació. D’altra banda, també dir que com 
s’emet a l’informe i com corrobora la Direcció General d’Ordenació i Regularització 
Sanitària, la regularització específica dels centres terapèutics per a infants i joves és 
clau per tal de garantir l’adequat control, el seguiment i el monitoratge de les seves 
funcions i la seva activitat. 

Respecte al tema de garantir el dret a la salut o la referència o la recomanació 2, 
nosaltres també considerem que la prevenció i la garantia de la salut mental infanto-
juvenil és un factor essencial per poder desenvolupar un desenvolupament de la 
persona i pot evitar o reduir algunes problemàtiques futures. I, per tant, ens sembla 
rellevant que l’informe inclogui una recomanació en aquest sentit i que s’emmarqui 
en un model psicosocial i comunitari. Considerem que cal apostar per ampliar les 
accions de prevenció i per augmentar els recursos i acostar-los a la població, espe-
cialment, a la població més vulnerable. És necessària la transversalitat en aquest 
abordatge, per mirar la seva eficàcia i comportar que els diferents programes i ac-
tuacions vagin adreçats molt directament al menor. 

Creiem que també des del Govern ja s’està treballant..., o ja hi han diferents pro-
grames per poder treballar en la línia de la prevenció. Com, per exemple, el programa 
«A Primera Línia» o el protocol de detecció, intervenció sobre drogues als centres 
educatius i de secundària. O, per exemple, els programes «Salut i Escola», entre d’al-
tres. I respecte a l’àmbit que està fora de l’àmbit educatiu, doncs, el programa ASA o 
pel suport de les famílies, el programa «Connecta». Són diferents programes que 
considerem que poden ajudar en aquesta prevenció de les addiccions dels menors. 

I una de les conclusions més destacades de l’informe, que –i acabo, president– 
pensem que cal analitzar amb més deteniment, és l’afirmació que sovint es dona en 
aquestes situacions de desemparament no justificades i que les famílies poden estar 
fent ús del sistema de protecció del menor per no poder accedir a un recurs tera-
pèutic públic i no haver de recórrer als privats, que tenen un cost elevat. Nosaltres 
reiterem que és un tema que ens preocupa, i així també ho constata el departament.

I tal com s’ha constatat en el mateix informe, des del Departament de Salut 
s’acull la proposta de la regularització i supervisió, així com la regularització espe-
cífica dels centres terapèutics per a menors, dins de la cartera de serveis del sistema 
nacional de salut. 

I jo diria que, respecte als professionals..., dir que tant els centres de la DGAIA  
com centres terapèutics específics en salut mental i addiccions..., la seva formació és 
fonamental per poder garantir un acompanyament terapèutic dirigit a la recuperació 
emocional de la persona i al seu benestar mental. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara faltaria el darrer torn d’aquesta ronda d’in-
tervencions. Correspondria al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i té la pa-
raula el senyor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies novament. Bona tarda a tothom. De fet, agrair l’exposició de la senyora 
Larios d’aquest informe que, com ja s’ha dit, considerem que és un informe molt 
exhaustiu, amb molt de rigor crític, eh? I que posa en relleu les importants deficièn-
cies que en aquesta problemàtica hi ha. Considerem que és un informe important 
d’haver-lo posat a la llum. Segurament molt necessari pel que suposa de fer ressaltar 
una problemàtica com és la de la salut mental dels infants i els adolescents. Que, de 
fet, una problemàtica que tindria molts números de quedar oculta en el context glo-
bal dels problemes que hi ha en el marc de la salut i l’educació. I tenint en compte, 
també, doncs, la pròpia indefensió dels afectats, dels infants i dels adolescents. I, a 
més, en un moment de crisi com el que estem, no? 
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És una..., parlarem que aquest informe és important, precisament, per això, 
perquè posa llum a una problemàtica que afecta d’una manera molt important un 
col·lectiu d’infants i adolescents que poden veure afectat el seu desenvolupament 
personal, la seva identitat pròpia i els seus drets, no? De fet, també s’ha dit, les da-
des quantitatives que es disposa que provenen, doncs, d’enquestes, d’entrevistes amb 
professionals i de les visites dels serveis del síndic. Probablement, es troben a fal-
tar dades potser més concretes que corroborin o reforcin les mancances detectades 
quant als mecanismes d’accés als recursos residencials i els altres de prevenció i de 
promoció de la salut, que de ben segur serien, doncs, importants de conèixer, per-
què aquestes dades permetrien definir de forma molt més concreta la magnitud del 
problema i les mesures correctores que s’haurien d’aplicar.

De fet, tanmateix, hi han algunes dades que són, diguem-ne, prou eloqüents, 
no? Com la que el 5 per cent dels infants de quatre a catorze anys, de classe social 
desafavorida, tenen probabilitat de patir un trastorn mental. Un 5,4 per cent és un 
percentatge molt alt. En canvi, els nens i nenes de classe social més afavorida, no-
més –«només» entre cometes– el 2,5 per cent, tres punts menys. De fet, aquest fet 
posa en relleu que aquest és un problema estretament vinculat a la pobresa i a les 
desigualtats socials. I en un moment de crisi econòmica i social com la que vivim, 
on les urgències són moltes, no podem córrer el risc de que un problema d’aquesta 
categoria quedi insuficientment atès, com sembla que és el cas, segons el que ens 
diu aquest informe. Que, de fet, ens ve a dir, i també ja s’ha dit en algunes interven-
cions, que els recursos són insuficients. De fet, això és una constant, diguem-ne, en 
tots els altres serveis que tenim en aquests moments en el país, en el moment en què 
estem vivint, no?

Però, certament, els recursos són insuficients, malgrat que hi ha hagut un incre-
ment important, doncs, de recursos pressupostaris, en aquest cas, però, insuficients. 
Que s’actua en l’emergència i probablement no s’atén, diguem-ne, com convindria 
la prevenció; que la xarxa de residències pública és també del tot insuficient –algú 
ha dit «inexistent»–; que l’atenció privada no disposa dels programes d’inspecció 
específic; que el cost del servei privat és elevat; que sovint l’ingrés en aquests cen-
tres implica restriccions importants de llibertat i de drets. Aquests són elements, 
diguem-ne, d’una contundent crítica que posa en relleu, doncs, aquest informe. Tan-
mateix, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha creat un programa 
d’abordatge integral sobre casos d’elevada complexitat. I tot i que encara es troba per 
desplegar, també hi ha destinat 458 milions d’euros referent a l’any 2017, que s’han 
incrementat amb 28 milions més.

Per tant, doncs, hi ha consciència, diguem-ne, d’aquesta situació. Hi ha voluntat 
d’abordar-la. Nosaltres, des de la preocupació que es transmet a l’informe, compar-
tim les recomanacions que s’hi fan, les quals, un cop llegides, el nostre grup consi-
dera que cal fer una reflexió de caire sistèmic, que ens consta que el departament, 
doncs, també ho proposa, no? Intentant promoure, orientar la gestió de la salut cap a 
una opció comunitària i amb la comunitat. I acompanyar la persona i la família en el 
seu cicle de vida. Això vol dir apostar, diguem-ne, per la prevenció que, ben segur, 
doncs, si féssim una aposta amb recursos suficients per apostar per la prevenció, ens 
trobaríem amb menys problemes d’emergència. Entre totes, cal un canvi de paradig-
ma. De fet, en definitiva, un canvi estructural, i segurament de model. No només es 
tracta d’un tema de sanitat, sinó de salut. I des de la salut, en tota la seva dimensió, 
que no és exclusivament terapèutica.

Hem d’actuar en xarxa, d’una forma transversal. Necessitem fer realitat que la 
salut mental, integral i integrada, doncs..., abordar-la des d’aquesta perspectiva, no? 
L’aposta per fer front a aquesta problemàtica ha de passar per una forta inversió i 
reestructuració del servei, que prioritzi la prevenció. La prevenció i la transversali-
tat de departaments, que posi l’accent en el tractament terapèutic, intentant evitar al 
màxim el farmacològic i intentant evitar, sempre que sigui possible, l’ingrés a resi-
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dències. Per tant, l’aposta, diguem-ne, de la inversió hauria d’anar destinada d’una 
manera molt important al que és la prevenció i el que vol dir l’atenció a la prevenció, 
que també vol dir reorganització, segurament, del que seria els serveis.

En el moment de crisi en què estem i com el que vivim, aquest representa tam-
bé –i ho hem de veure així– un moment per impulsar canvis i promoure reformes 
estructurals d’aquests serveis. Els recursos, que sembla que han de venir d’Europa, 
haurien de contemplar també una aportació important per abordar, doncs, aques-
ta problemàtica. Crec que és important que aquest informe..., la reflexió que fa al 
respecte, perquè posa la llum, diguem-ne, a un problema que, de ben segur, doncs, 
podria quedar, com deia al principi del tot, ocult dintre del que és el marc de la pro-
blemàtica social, sanitària, educativa que en aquests moments ens trobem, derivades 
de la crisi. 

I, per tant, doncs, celebrem que s’hagi fet aquest esforç i pensem que, d’alguna 
manera, serà útil, diguem-ne, per afrontar un problema que considerem que reque-
reix d’una visió de reforma estructural pel que fa a l’atenció d’aquesta problemàtica.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspondria el torn al senyor síndic o l’ad-
junta. No sé qui dels dos vol agafar la paraula primer. En qualsevol cas, la tenen.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Sí, gràcies. Començaré jo. Bé, jo crec que les intervencions de tots i cadascun 
dels representants que han expressat el seu posicionament o els seus comentaris a 
l’informe posen de manifest que hi ha una conscienciació, un acord en la, d’una ban-
da, problemàtica de salut mental, infantil o juvenil que s’ha d’abordar des de la ves-
sant comunitària i de la prevenció. Això crec que també tots els que han parlat amb 
relació a l’informe, i també des de totes les perspectives, han posat de manifest les 
mancances que es plantegen en els diversos àmbits. Jo crec que aquest informe ha 
anat molt en consonància, també, sobretot... (Per raons tècniques, no han quedat en-
registrats alguns mots de la intervenció de l’oradora.) Se sent? Sí?

El president

Sí, segueixi, segueixi, és que hi ha hagut un moment que es perdia, però endavant.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

És que algú feia així (l’oradora s’assenyala l’orella amb el dit índex), per això ho 
deia. Doncs coneixedors de totes les actuacions que s’han desenvolupat en els dar-
rers anys, tant des de l’abordatge de salut mental des d’una perspectiva integral, en 
coordinació des de la salut, els serveis socials i l’educació, i també els increments 
pressupostaris. I, a més, es recullen a l’informe. Si vostès miren..., quan em dema-
naven dades, també..., la diputada representant de Ciutadans em demanava dades 
de CSMIJs..., em sembla que ho té en el propi informe, a la pàgina 19: l’evolució 
del sistema de salut mental, doncs, posa de manifest com han anat evolucionant el 
nombre d’infants atesos en els CSMIJs, que hi ha una evolució que es va incremen-
tant any rere any, dels infants atesos. Però, pel que fa a les visites, doncs, aquestes 
no s’incrementen. 

Per tant, hi hauria unes mancances en la intensitat dels tractaments, tot i que 
l’increment dels recursos va endavant i va provocant que es vagin incrementant els 
infants atesos. 

Em preguntaven per dades. Tant la representant d’Esquerra com el representant 
de Junts per Catalunya. Això és un informe que, d’una banda, jo crec que les veu-
ran vostès mateixos, doncs, la prevalença de salut mental, infantil i juvenil, no?, 
amb aquesta doble discriminació dels infants amb vulnerabilitat. Les mateixes da-
des del Departament de Salut que mostren aquesta intensitat en els tractaments que 
no són els necessaris. I moltes vegades, els mateixos professionals, eh?, el síndic ho 
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esmentava, després de l’informe han fet una reunió, entre les altres moltes que hem 
fet, amb representants, tant dels departaments implicats com dels professionals, des 
de la Societat Catalana de Pediatria, Fundació Orienta, Parc Taulí, Vall d’Hebron, 
Clínic, Sant Joan de Déu. 

Tots ells posaven de manifest la necessitat d’una major dotació, major nombre de 
recursos per atendre les necessitats dels infants. I en el sentit que deia al principi: 
salut mental no és només absència de patologia;  salut mental no és només la manca 
d’unes, diguem-ne, ni molt menys, necessitats d’ingrés, sinó totes les necessitats de 
caràcter emocional i que permetin, doncs, una accessibilitat als serveis que necessi-
ten. Que no necessàriament s’han de proveir des de l’àmbit de la salut. 

S’esmentava pel grup dels que han parlat, els diputats i diputades, també des de 
l’àmbit social, també des de l’àmbit educatiu. Des d’altres àmbits. El Síndic en altres 
informes ha posat de manifest la necessitat que hi hagi també altres professionals 
de l’àmbit social en els centres educatius, als serveis socials de primària, etcètera. 

Per tant, en aquest sentit, tenim un informe que es basa en les queixes del Síndic, 
en les dades que estan a l’abast de la mateixa Agència de Salut Pública i les pròpies 
dades que els mateixos nens ens van donant com a informació. 

Se’ns preguntava també, i crec que la valoració és positiva, valoracions del Pla 
director de salut mental i dintre d’aquest Pla director de salut mental està previst 
aquest programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions. Nosal-
tres el valorem molt positivament i valorem, també, la tasca que també s’esmentava 
per part de la Magda Casamitjana, en aquest sentit, d’impulsar, que va conèixer a 
partir de l’experiència parlamentària i després va traslladar a l’àmbit de l’Adminis-
tració. I, en aquest sentit, doncs, s’ha creat un grup que està analitzant els serveis 
necessaris, precisament, per evitar una cosa que també a l’informe posem de mani-
fest, i que també crec que s’ha de plantejar.

Ho he dit: el fet de que no es pot compartimentalitzar la intervenció a un ado-
lescent, sinó que un tractament conjunt des de totes les àrees d’intervenció per tal 
de fer, doncs..., evitar mancances de coordinació o intervencions... (Per raons tècni-
ques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’oradora.) I també 
jo els..., segur que ho han fet, eh?, segur que ho han fet, però, diguem-ne, els crido 
l’atenció a la part de l’informe que explica casos concrets i itineraris. Realment al-
guns són molt impactants quant als itineraris que pateixen, de vegades, alguns ado-
lescents en els diferents serveis de l’Administració, la família moltes vegades ha 
d’anar i no troba, diguem-ne, l’atenció adequada, eh? Tenen alguns exemples que 
crec que, més enllà del nombre de casos, posen de manifest aquestes situacions 
d’una forta intensitat del que són els drets. Respecte a..., també es comentava per 
la diputada de Ciutadans uns excessos farmacològics. Nosaltres no podem..., no te-
nim coneixement per conèixer quin és el tipus d’intervenció clínica que s’ha de fer 
en aquests casos. Sí que hem posat de manifest que, de vegades, hi ha visions, di-
guem-ne, d’intervencions professionals que es basen més en una intervenció més 
psicoterapèutica, basada en les causes ambientals que poden haver provocat aquesta 
situació de malaltia, i que, diguem-ne, l’aborden més... (tall de comunicació) ...de 
caràcter psicològica, d’acompanyament. O aquells professionals que tenen una pers-
pectiva que abasta més les causes més biològiques que poden causar aquestes psico-
patologies i abordar-les des d’una intervenció més farmacològica. Ho hem de posat 
de manifest, la necessitat, si hi ha protocols, que també, i, per tant, doncs, permetre 
una adequada intervenció en aquests casos. 

Nosaltres ho hem recollit, ho hem plasmat. I, d’alguna manera, és des del mateix 
departament o des de la intervenció clínica els qui han de resoldre aquestes inter-
vencions. 

Em feien algunes preguntes, la diputada de Ciutadans, que..., algunes, de fet, ja 
les he plantejat en la meva intervenció. Totalment d’acord amb la falta de recursos 
terapèutics, tant als centres residencials..., de fet, és una de les grans crítiques que 
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consten a l’informe, no?, la manca de recursos més residencials i totes les qüestions 
que estaves plantejant en la intervenció. També les manques de garanties. De fet, ho 
hem plantejat en diverses ocasions, com les visites..., se’ns preguntava per com es 
fan les inspeccions. De fet, jo ho he esmentat en la meva intervenció. Que, precisa-
ment, clar, nosaltres el que demanem són inspeccions periòdiques, també millorar la 
regulació de les condicions dels recursos residencials privats. Que, com els deia, en 
el decret, d’alguna manera, ho regula, però sense tenir en compte les especificitats 
de que són centres per a menors d’edat. 

I, en aquest sentit, totalment d’acord. I, de fet, el que nosaltres demanem són ins-
peccions periòdiques i no com, de vegades, hem constatat que es fan inspeccions 
després de que el síndic faci una visita i plantegi la necessitat de fer aquesta inspec-
ció. És correcte, però, clar, caldria que fossin amb aquest caràcter periòdic. 

Preguntaven també, per part de..., si hi havia dotació pressupostària insuficient. 
S’ha millorat, però és insuficient, i segurament com deia la diputada Moreta, doncs, 
en aquests moments la salut i la pandèmia ens estan dient experts, els observadors, 
que els adolescents i els infants estan patint específicament en la seva salut mental. 

Per tant, s’han d’incrementar els recursos. Però és possible... Ja eren insuficients 
abans. Doncs encara ho són més, d’insuficients. Per tant, en aquest sentit, d’acord 
amb el plantejament. 

També amb el plantejament que em feia de la xarxa, de la manca de prevenció, 
com tota la resta, de diners, de la manca de prevenció. I la necessitat de que els re-
cursos terapèutics privats que tenen aquests elevats costos, les dificultats que tenen 
per accedir les famílies que no tenen la capacitat o que no poden ni tan sols com-
plementar l’assegurança escolar. D’això s’ha fet esment, també, pel Marc Parés, el 
diputat Marc Parés, el fet de que, deia, comentava la necessitat d’intervenir en un 
mercat, no?, la regulació del mercat. A nosaltres el que ens preocupa és que, preci-
sament..., o sigui, aquest element de mercat.

És a dir, sense posar en dubte que hi pugui haver determinades, diguem-ne, ac-
tuacions que es desenvolupin en aquest àmbit, però ens preocupa la manca de re-
gulació i el fet de que les famílies, moltes vegades, doncs, no tenen una alternativa 
per poder accedir a aquests recursos privats. Diferents uns dels altres, però estem 
davant d’un recurs que suposa una interacció molt intensa en el que són els drets dels 
infants i adolescents. Són infants i adolescents que estan, diguem-ne, en un centre 
en el que se li limita la capacitat de veure les seves famílies. De vegades se li prac-
tiquen contencions. De vegades se li apliquen sancions sense un règim jurídic i re-
gulador clar. I són àmbits d’una intervenció fortíssima en els drets dels infants. Per 
tant, sense que sigui el tema ara del fet de que si han d’existir o no aquests centres 
privats, si han d’existir que sigui amb plenes garanties i amb un diagnòstic d’ingrés, 
diguem-ne, clar, de la necessitat d’aquest ingrés.

I, per tant, és una de les mancances, la manca d’una regulació específica 
d’aquesta necessitat. Són centres que, de vegades, la mateixa Administració en fa 
ús. I el síndic esmentava avui que, a partir de la intervenció i les revisions i les ins-
peccions del Síndic, doncs, s’han adoptat mesures. I és la mateixa Administració 
qui en fa ús i encara, d’alguna manera, també té una responsabilitat afegida, que és 
la tutora d’aquests infants, els que acaba ingressant en aquests centres privats. Per 
tant, necessitat absoluta d’una major regulació i inspeccions periòdiques. Perquè, 
hi insisteixo, hi ha infants que tenen molt intervinguts els seus drets en el sentit de 
que no tenen capacitat, diguem-ne, de defensar-se com si es troben en el seu àmbit 
habitual.

Se’ns preguntava també, per part del diputat del PP, si ha suficient inversió. Jo 
crec que de la intervenció ha quedat..., jo he posat de manifest que no és suficient, la 
inversió. Ni en terapeutes. Són necessàries aquestes..., la millora d’aquests recursos. 
Quant a..., també hi ha llistes d’espera en el sentit de que no..., la durada, no tinc els 
números exactes des de que es demana de fer una visita en un CSMIJ;  moltes ve-
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gades passen mesos. O les visites que es donen no són amb la periodicitat suficient. 
I, per tant, en aquest sentit, doncs, les llistes d’espera, doncs, també existeixen en 
aquest àmbit, tot i que no tinc, no tenim ara, perquè no és l’objecte d’aquest informe, 
quin és el nombre exacte de les mateixes. 

I jo, fins aquí, crec que m’he deixat alguna pregunta..., l’última pregunta de la 
diputada del PSC, que m’ha fet una pregunta, la..., jo no sé si me la podria repetir, 
perquè no s’ha sentit bé en algun moment, ha parlat del consentiment i dels proge-
nitors...

Marta Moreta Rovira

Sí.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

...però no he pogut sentir la pregunta.

El president

Senyora Moreta, ho pot aclarir, sí.

Marta Moreta Rovira

Sí, deia que en aquest moment ens cal el consentiment dels dos progenitors, però 
que nosaltres creiem que això és un problema. Perquè, precisament, amb els infants 
i els adolescents menors desemparats, aquí tenim un hàndicap, no?, de veure com 
s’ha de fer. I deia que com es podia solucionar, aquest tema, com es pot preveure..., 
que l’Administració prevegi aquest problema. A veure si hi ha algun tema que es 
podria treballar per poder-ho solucionar.

El president

Gràcies, senyora Moreta.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Jo no acabo d’entendre per on va la pregunta, ho sento. Però, pel que..., quan hi 
ha una tutela per part de l’Administració, en principi, no hi ha el consentiment, no?, 
si l’Administració és la tutora de l’infant i l’adolescent, i és el que decideix la mesura 
d’intervenció. El que es planteja quant al consentiment és, diguem-ne, aplicar les cate-
gories del dret civil i aïllar quan l’adolescent no pot expressar el consentiment als seus, 
diguem-ne, per representació;  ja està analitzat a l’informe, doncs, a partir dels setze 
anys, un menor emancipat que pot expressar el seu consentiment, a partir de..., tot i 
que el terapeuta ha d’escoltar, l’infant pot decidir que, fins i tot, no haver d’escoltar els 
pares, en funció del que està regulat i està explicat a l’apartat de l’informe que parla 
del consentiment, però per als infants que no estan tutelats. 

Perquè l’infant tutelat és la mateixa Administració protectora la que, diguem-ne, 
adopta la mesura de protecció en substitució de la tutela dels seus pares.

Marta Moreta Rovira

Sí, sí. Em referia als no tutelats, eh? 

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Sí, sí. No, com que ho dèiem, simplement, per l’Administració, per això no ho 
comprenia.

Marta Moreta Rovira

D’acord.

L’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Doncs això. El que es planteja és la necessitat d’aplicar el règim de consentiment 
informat que està, en general, regulat per tots els pacients del sistema de salut. Hi 
ha un règim diferent als que són menors de dotze anys; dels dotze als setze i a partir 
dels setze, amb l’emancipat. 
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I això lliga també –i aprofito pel que comentava la diputada d’Esquerra Repu-
blicana– amb el tema de l’autorització judicial. Nosaltres el que demanem, el que 
planteja l’informe és que es valorin les garanties judicials. I, evidentment, una au-
torització judicial sempre amb un dictamen pericial previ, evidentment. Perquè no 
sigui un mer formalisme. Però, de fet, el propi ingrés en els CREIs –aquí també 
matiso una mica el que acabo de dir-li a la senyora Moreta– sí que hi ha una auto-
rització judicial per ingressar els infants als CREIs, no per desemparar, però sí per 
ingressar en els CREIs. Perquè la Llei orgànica de protecció al menor va incloure 
aquesta autorització judicial. 

No es preveu amb caràcter..., no s’aplica amb caràcter general per als infants que 
estan fora del sistema protector, i el que reclamem és una regulació garantista, en 
aquest sentit.

El síndic de greuges

Si m’ho permet, president, afegir...

El president

Sí, endavant.

El síndic de greuges

...unes consideracions finals. Primer de tot, vull felicitar la comissió per la una-
nimitat en el reconeixement de la problemàtica que nosaltres els vam plantejar en 
l’informe de novembre del 2019. Però que hem d’afegir que, en aquests moments, en 
plena crisi Covid, és encara major, la problemàtica. I, a més, té aspectes, perdonin, 
no exagero gens, dramàtics. Tota l’evolució en la salut mental a casa nostra, que vam 
fer una giragonsa potser massa radical, que hem anat recuperant..., hem deixat com 
la Ventafocs, com la part més endarrerida, el tractament de la salut mental infantil. 
Jo ara em mirava les conclusions que, de nou, accentuàvem al presentar l’informe el 
2019. Segurament vàlides. 

Més recursos, preguntava el diputat. Sí, més recursos. Però per a prevenció, per a 
promoció i, fins i tot, per a la intervenció precoç. I que l’internament sigui en centres 
residencials especialitzats. Una cosa... (Per raons tècniques, no han quedat enregis-
trats alguns mots de la intervenció de l’orador.) 

El president

Un moment, síndic, un moment. És que no s’ha sentit la darrera part, si la pogués 
repetir, perquè s’ha perdut l’àudio. Si pogués repetir l’última consideració que feia. 
Vostè ha parlat de la intervenció...

El síndic de greuges

Sí, que dèiem tres consideracions sobre més recursos de prevenció, de promoció, 
d’intervenció. L’internament quan s’exhaureixin totes les opcions. I si ha de ser un 
internament en un centre residencial privat, com ha estat, de vegades, per raons de 
manca d’altres recursos, cal encara més capacitat de gestió, garantia i control. Els 
drets també hi són i són massa maltractats. Quan hem anat com a Mecanisme Cata-
là per a la Prevenció de la Tortura a alguns d’aquests centres ens hem esparverat de 
les pràctiques que hi hem vist. 

I per això celebro que en algun cas, amb totes les reunions que han fet, fortes, 
l’Administració ha començat a reaccionar i ha començat a evitar que es derivi cap a 
aquests centres aquests infants que podien ser objecte d’aquest maltractament.

El tema de l’escolta i de la garantia de drets és aquí tan important com en qual-
sevol altre servei que ens plantegem de cara als infants. 

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyor síndic i senyora adjunta per a la infància. No sé si cap 
grup parlamentari vol fer alguna darrera consideració. Si fos així, que demani la pa-
raula i l’hi concedim. (Pausa.) Entenc que no hi ha cap intervenció per part de cap 
grup parlamentari. 

Per tant, aixecaríem la sessió, agraint, sobretot, als tècnics que l’han feta pos-
sible; al lletrat, i demanant disculpes per aquestes petites absències o impediments 
tècnics que hem tingut, però que no han impedit el normal funcionament de la co-
missió.

Moltes gràcies, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i tres minuts.
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