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Sessió 4 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i qua-

tre minuts. Presideix Najat Driouech Ben Moussa, acompanyada de la vicepresidenta, Irene 

Negre i Estorach, i de la secretària en funcions Helena Bayo Delgado. Assisteix la Mesa el 

lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents Oscar Aparicio Pedrosa i Mario García Gómez, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Ana Balsera i Marín i Carles Castillo Rosique, pel G. P. d’Esquerra Re-

publicana; Joaquim Calatayud Casals, Cristina Casol Segués i Salvador Vergés i Tejero, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Sergio Macián de Greef, pel G. P. de VOX en Cataluña; Car-

les Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,  

i Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem.

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

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 

corresponent al 2020 (tram. 360-00037/12). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe 

(informe: BOPC 776, 45).

2. Informe del Síndic de Greuges titulat «Retard de l’Administració en situacions d’emer-

gència residencial a Catalunya» (tram. 360-00024/12). Síndic de Greuges. Qualificació i ad-

missió a tràmit (informe: BOPC 490, 56).

La presidenta

Bé, bona tarda a tots i totes. Iniciem la sessió de la Comissió del Síndic.
Abans de començar, voldria preguntar si hi ha algun inconvenient en que les per-

sones que intervinguin parlin sense mascareta. Hi ha algun inconvenient? (Pausa.) 
Sí? Entenem que es pot parlar sense mascareta? (Pausa.) Doncs, si m’ho permeteu 
(rialles), jo també parlaré sense mascareta.

Dit això, donem també la benvinguda al síndic de greuges, al seu adjunt i a tot 
l’equip que l’acompanya.

I, abans de passar a l’ordre del dia indicat, voldria preguntar si algun grup té al-
guna substitució per comunicar. (Pausa.) Sí?

Joaquim Calatayud Casals

Sí. Nosaltres, el Grup de Junts, substituïm l’Ester Vallès pel Salvador Vergés.

La presidenta

D’acord, gràcies. Algun altre grup? (Pausa.) Sí?

Oscar Aparicio Pedrosa

Més que substitució pròpiament dita, en David González no hi podrà ser present. 
En tot cas, com a secretària hi ha l’Helena Bayo, per substituir en David González, 
però formalment no substituïm la seva absència.

La presidenta

D’acord. Perfecte. (La presidenta dona la paraula a Ana Balsera i Marín.)

Ana Balsera i Marín

Sí. La diputada Núria Picas tampoc podrà venir. (Veus de fons.) No..., no hi ha 
substitució.

La presidenta

Perfecte.
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Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció 
de la Tortura corresponent al 2020

360-00037/12

Doncs, dit això, procedim ja al primer punt de l’ordre del dia, que és l’exposició 
per part del síndic de greuges de l’informe relatiu al Mecanisme Català de Prevenció 
de la Tortura corresponent al 2020. Quan vulgui, síndic.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, presidenta. Com vostès saben, l’informe del mecanisme és un dels qua-
tre informes anuals que presentem en aquesta cambra, i que va ser, com cada any, 
dipositat a la cambra a finals del 2020. Correspon a l’anàlisi, primer, de totes les 
mesures adoptades per l’Administració penitenciària i de justícia juvenil durant la 
pandèmia –per tant, té una singularitat–, i, després, a les visites que hem dut a terme 
durant aquest mateix any per entrar en una segona part a analitzar, amb motiu dels 
deu anys d’existència del mecanisme, l’estat de compliment d’algunes de les prin-
cipals recomanacions que ha anat fent el mecanisme. I, evidentment, finalitza amb 
unes conclusions.

Seguint amb les mesures adoptades en centres penitenciaris i en justícia juvenil 
davant la covid, evidentment es van prendre mesures de caràcter restrictiu tant en 
comunicacions com en programes de tractament, lògicament, acordades en funció 
de l’estat d’alarma i, després, de les onades de la pandèmia. I val a dir que encara 
continuen, en alguna d’aquestes matèries, sent presents en els establiments.

En poc temps, l’Administració penitenciària va adoptar mesures per facilitar els 
contactes exteriors de les persones internes, sempre buscant la progressió a tercer 
grau en el tractament, esforços que cal posar en valor i que permeten constatar que 
es pot canviar el paradigma; que podem, per aquesta via, també –no pas per la pan-
dèmia, sinó per l’experiència que hem adquirit– avançar per conciliar més aquest 
altíssim nombre que tenim d’interns en comparació amb el baixíssim índex que te-
nim de risc de delinqüència. Ho dic, comparativament parlant..., amb moltes socie-
tats del nostre entorn.

Val a dir que el síndic animaria l’Administració a continuar en aquesta línia, 
cercant sempre alternatives que evitin allargar el compliment de les penes de presó 
imposades. Durant el 2020 vam fer nou visites, també un nombre sensiblement in-
ferior al d’altres anys, pels mateixos motius: quatre a comissaries de Mossos, tres a 
centres penitenciaris, un centre de justícia juvenil i un per a persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual.

Vam visitar diverses comissaries, bàsicament, de seguiment, per veure el com-
pliment de les recomanacions formulades i per veure com avancem en quelcom que 
estem treballant de fa anys, que és el protocol de trasllat de persones detingudes 
entre cossos policials i la seva posada a disposició judicial, sempre fent efectius els 
drets de les persones detingudes.

Vam constatar que a totes les comissaries hi ha un telèfon en un dels locutoris de 
l’àrea de custòdia, des del qual la persona detinguda té dret a comunicar-se amb una 
tercera persona de la seva elecció en presència d’un funcionari, tal com havien anat 
recomanant des del Mecanisme.

Continuem encara amb insuficiències pel que fa a l’assistència lletrada. Ara, dins 
d’un primer termini, que és de tres hores des de la detenció, veiem que s’acostuma 
a presentar-se l’assistència en el moment de la presa de declaració de la persona de-
tinguda. Recordin que poden ser dos processos de detenció –si encara no hem acon-
seguit obviar el que és policia local i Mossos d’Esquadra– i que no complim encara 
amb el termini que està establert amb les noves regulacions. En aquest sentit, ens 
hem adreçat als col·legis d’advocats per demanar que s’adoptin les mesures necessà-
ries per assegurar el compliment d’aquell dret.
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També hem constatat que les sales de ressenya encara no disposen de videovigi-
lància, qüestió que donaria més transparència i donaria més garanties per a tothom, en 
els seus drets. Se’ns respon que ho tenen supeditat a la disponibilitat pressupostària.

I, pel que fa al protocol d’assistència mèdica a persones detingudes, constatem que 
els agents policials hi continuen sent presents, quan hi ha l’atenció per part dels facul-
tatius. Això, a banda d’anar en contra del Protocol d’Istanbul, sobre el qual continuem 
intentant fer formació a tots els cossos, és fins i tot conceptualment un contrasentit.

Quant als centres penitenciaris, aquest any es va prestar una atenció especial als 
espais i a si complien les condicions necessàries per afavorir i enfortir el vincle en-
tre progenitors interns i infants. I, en aquest sentit, es va incorporar a les visites una 
assessora de l’àrea d’infància del Síndic.

En general, els interns entrevistats afirmaven que no havien patit maltractaments, 
per bé que hi havia alguna persona que denunciava actituds prepotents i abusos ver-
bals. Sí que hi havia bastant de consens a l’hora de valorar els preus de l’economat, 
que continuen sent elevats –qüestió incomprensible, des de la nostra perspectiva. 
I també els generaven queixes i suspicàcies als interns la gestió del registre d’instàn-
cies i de sol·licituds o la manca d’atenció psiquiàtrica.

Vàrem veure, com he dit, un centre d’internament de menors d’edat, i trobem 
a faltar més càmeres de vigilància i major atenció en les habitacions de contenció. 
També caldria crear grups de separació interiors que permetessin donar una respos-
ta diferenciada a les necessitats dels joves en funció de la mesura imposada i d’altres 
necessitats.

I vam anar, finalment, a un centre de persones amb discapacitat. A partir d’aques-
ta visita, vam fer consideracions amb relació a les contencions mecàniques.

L’any 2020 es van complir deu anys del mecanisme. S’han dut a terme qua-
tre-centes visites: un total de 265 centres diferents, vuitanta comissaries de policia, 
més de cent comissaries de policia local, tots els centres penitenciaris de Catalunya, 
els de justícia juvenil i els d’internament de menors. També s’han visitat altres tipus 
de centres, com ara hospitals psiquiàtrics, centres residencials de persones amb dis-
capacitat o de gent gran o centres sociosanitaris.

L’experiència d’aquest decenni permet concloure que hi ha espais de privació de 
llibertat, com ara en algunes comissaries de policia local o centres penitenciaris més 
antics, que continuen presentant deficiències estructurals significatives que els fan 
propicis a un tracte com a mínim degradant per a persones internes.

Així mateix, hi ha protocols de funcionament, com ara en l’àmbit de les conten-
cions mecàniques, que necessiten una actualització urgent. I, quant a les denúncies 
relatives a abusos verbals o fins i tot de maltractaments físics, el mecanisme fa un 
balanç globalment positiu de la tasca complerta per part d’aquest. És evident que, en 
bona mesura, són fruit de les recomanacions i de la insistència del mecanisme, però 
també s’ha constatat que l’Administració també ha iniciat les seves investigacions.

Al llarg d’aquests anys, s’han detectat les dificultats que tenen les persones inter-
nes a l’hora d’actuar davant la justícia, determinades per la dificultat de provar i de 
contradir la versió dels fets ja consumada i establerta en els escrits emesos pel per-
sonal funcionari, i també per la falta d’identificació d’alguns d’aquests funcionaris o 
per la manca d’una investigació urgent i ràpida amb totes les garanties.

Per això la instal·lació progressiva de càmeres i d’instruments d’emmagatzemat-
ge d’imatges als espais de detenció ha estat una eina important que ha permès dotar 
de seguretat jurídica les persones internes, com les actuacions del personal funcio-
nari.

També han estat importants les recomanacions que ha fet el mecanisme sobre 
l’aplicació del Protocol d’Istanbul en l’àmbit de la investigació de les denúncies so-
bre presumptes maltractaments i també pel que fa a l’exercici dels drets de les perso-
nes detingudes a ser ateses pel personal mèdic, d’acord amb aquell protocol, malgrat 
que es continuïn, com hem dit abans, constatant deficiències.
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De cara al futur, el mecanisme assumeix el repte d’ampliar la seva presència a 
tot el territori i respecte a tots els espais de privació de llibertat sota competència 
seva, i guanyar en intensitat i profunditat tant durant les visites com en els informes 
i recomanacions que hi estan relacionades.

Vull afegir, òbviament, que d’aquí poques setmanes o mesos tindran a la seva 
disposició l’informe del mecanisme del 2021 i que, per tant, també s’anirà acumu-
lant la llista de temes que s’haurien d’anar tractant en aquest Parlament per part de 
totes i tots vostès.

Si m’ho permet, presidenta, m’he oblidat, al principi, d’afegir a la seva conside-
ració que ens acompanyen, també, la directora de gabinet del Síndic, Judith Macaya, 
i l’assessora en matèries d’habitatge, la senyora Núria Pernas.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Ara seria el torn dels grups parlamentaris. I tindria la paraula, 
en primer lloc, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I tindria la pa-
raula el diputat Oscar Aparicio Pedrosa.

Oscar Aparicio Pedrosa

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda al síndic i a tot l’equip de col·la-
boradors que l’acompanya. Bé, nosaltres, aquest informe, evidentment, ens l’hem 
llegit. Sabem que resumir-ho o marcar posicionament en deu minuts no és qüestió 
fàcil, eh? –espero que siguin deu minuts, perquè no ho veig en pantalla; la presiden-
ta suposo que ens deixarà aquests deu minuts... No és fàcil, a més, per la quantitat 
de temes i la importància d’aquests temes que s’estan tractant.

Nosaltres, en el tema de centres penitenciaris..., hem llegit la resta dels informes 
dels darrers anys, i nosaltres volem fer incidència en diferents temes. Alguns..., bé, 
alguns no, la majoria s’han anat tractant al llarg d’aquests darrers informes, que no 
perquè s’hagin tractat vol dir que estiguin o totalment debatuts o, ni molt menys, 
superats o esmenades les deficiències que s’hi trobaven.

A nosaltres principalment ens preocupa –i coneixem, doncs, que ha estat objecte 
de diferents informes–, en un primer moment, el tema de la gent gran que hi ha als 
centres penitenciaris. Aquest és un tema que ha tractat vostè en informes anteriors, 
que han tractat diferents ombudsmen, i el Defensor del Pueblo crec que el 2020 tam-
bé el va tractar, però ens sembla –i qui li parla hi té experiència, en el sentit de que 
porto vint-i-set anys exercint d’advocat–, doncs, que és un dels col·lectius, juntament 
amb les dones..., segurament tots aquells col·lectius minoritaris que estan en centres 
penitenciaris pateixen aquesta, diguem-ne així, doble condemna. Perquè el ser pre-
cisament minoritaris els hi suposa unes condicions desfavorables que ja són afegi-
des a les pròpies que tenen a veure amb la pena i amb la..., jo diria que la manca de 
reinserció social que tenen els centres penitenciaris.

Nosaltres entenem que, en aquest cas, per la seva especificitat, caldria una col-
laboració i una coordinació, que en aquests moments no hi són, entre els diferents 
departaments de la Generalitat. No vull posar-hi, aquí, altres administracions, per-
què, al final, moltes vegades el tema sobretot de serveis socials, que no tenen accés 
en aquests centres penitenciaris, acostuma a carregar o sobrecarregar el que estan 
fent altres administracions. I jo entenc, per tant, que això ha de ser una competència 
pròpia. I ha de ser, en tot cas, la pròpia Generalitat la que posi aquest èmfasi en ser-
veis socials i sociosanitaris, ja dic, no locals, sinó amb els seus mateixos recursos.

I entenc que si aquestes mesures alternatives a la presó, que moltes vegades se 
n’ha parlat, però que no acaben de funcionar, tenen un sentit..., segurament el tenen 
més en aquest col·lectiu.

En algun lloc hi ha hagut la prova pilot de fer implementar o posar unitats de 
compliment de la pena de forma terapèutica en geriàtrics. Nosaltres..., aquest és un 
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tema que hem vist que en altres comunitats autònomes..., en alguna comunitat autò-
noma s’ha fet, i aquí el trobem a faltar, als centres penitenciaris de Catalunya.

A part, el segon gran tema que aquesta població reclusa té és precisament l’enve-
lliment i els problemes de salut associats que comporta estar en un centre peniten-
ciari. Entenem que calen aquestes mesures alternatives, però també cal una major 
implicació dels recursos sanitaris en aquest tram d’edat de la població reclusa.

I entenem, també –i amb això ens hi hem trobat els advocats que exercim–, que 
moltes vegades el que manca és un protocol previ per detectar aquest futur deterio-
rament que hi haurà. Entenem que cal un protocol que, de manera individualitzada, 
indiqui el risc que poden tenir aquestes persones. I en algun centre penitenciari el 
que sí que hem vist és l’edat de tall que posen per començar a fer tractament, que 
és a partir dels seixanta-cinc, setanta anys. Entenem que això s’ha de..., sobretot en 
aquells reclusos amb penes llargues, s’hauria d’avançar l’edat de tall als cinquan-
ta-cinc o als seixanta anys.

I un altre aspecte accessori, segurament, però també important, i que entenem que 
no s’ha estudiat gaire, és el tema de la reinserció social, no només d’aquelles persones 
d’edat avançada que estan en centres penitenciaris, sinó en el moment que surten, en 
el moment que hi ha l’excarceració, quan el penat o reclús ha passat diversos anys 
en el centre penitenciari i surt amb una edat ja avançada. Entenem que aquest és un al-
tre dels temes que segurament s’hauria de tractar i s’hi hauria de donar més incidència.

També el cas de les persones que estan amb una malaltia important: encara fal-
ten els mecanismes perquè puguin accedir a la llibertat per ser tractats. I nosaltres 
també hi afegiríem que, en molts casos, també el que fa falta és que les autoritats 
penitenciàries i els centres penitenciaris facin o permetin un acompanyament fre-
qüent de familiars i amics.

Per tant, entenem, doncs, que aquestes són unes mesures que calia aplicar, per-
què, a més, tot i que les dades no són, en aquests moments, en xifres absolutes molt 
importants, és evident que la població envellida que entra als centres penitenciaris 
va en augment.

Vostè també ha fet referència..., tampoc no podré fer-ho tot, però..., vostè ha fet 
referència al Cire, a la gestió dels economats. A nosaltres ens preocupa. Com vostè 
diu, és un tema recurrent, que hem vist que ha sortit a debat el preu d’aquests ali-
ments. I també ens preocupava –i així ho deixem apuntat, perquè no tenim més...– el 
fet de que es vol uniformar, ens sembla a nosaltres, el preu per a tots els centres pe-
nitenciaris. Però a nosaltres ens sembla que això, a part de generar un incompliment 
de la llei penitenciària, no té en compte les diferències econòmiques que tenen els 
diferents centres penitenciaris; per tant, on estan radicats i les persones i el «poder», 
entre cometes, adquisitiu que tenen aquestes persones.

Per altra banda, vostè també ha fet referència, en bona part dels seus informes, al 
departament especial de règim tancat. A nosaltres és un tema que també ens preocu-
pa. Som coneixedors que el juny d’aquest any es va produir un incident molt greu al 
DERT de Puig de les Basses. Nosaltres vam fer la pregunta i de moment encara no 
n’hem tingut resposta, però és veritat que en aquesta..., l’aïllament en aquests centres 
és un dels temes controvertits. Hi han estudis que diuen que la taxa de suïcidis és 
superior no només a la de la resta de reclusos, sinó, evidentment, a la de tota la gent 
que està fora de la presó. I, per tant, nosaltres..., un estudi acurat –i sé que el síndic 
i el seu equip hi van...– de la realitat dels DERT entenem, doncs, que seria molt po-
sitiu i que s’hauria de fer.

Per altra banda, vostè també ha parlat –no només ara, sinó en diferents infor-
mes– del Protocol d’Istanbul en l’àmbit policial. Ha fet també referència a les deten-
cions. Per nosaltres el tema... És evident, doncs, que, a criteri de qui parla, el fet de 
que aquestes revisions es facin en presència d’autoritats, de funcionaris de les poli-
cies, incompleix o com a mínim resta seguretat jurídica a la mateixa revisió, perquè 
pot coaccionar o pot arribar a coaccionar la persona que ho fa.
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Nosaltres un altre aspecte que no hem vist –o, com a mínim, jo no l’he vist–, que 
ens preocupa, també, és el temps que es triga a portar la persona detinguda, privada 
de llibertat, als serveis mèdics un cop ho sol·licita. La pràctica que ens dona el dia 
a dia és que cada vegada –i es veu en els atestats–, quan una persona ho demana, 
el cos policial que ha fet la detenció, habitualment Mossos d’Esquadra –que no dic 
que no sigui pas veritat, però...–, el que argumenta és que no té o que falten efectius. 
Per tant, aquest creiem que és un tema molt important en que també s’haurien d’ha-
bilitar totes les mesures perquè hi hagués aquests efectius. Perquè, a més, pot tenir 
una importància decisiva no només pel fons de l’assumpte, sinó també, com diem, 
en aquest Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

I, per últim..., vostè hi ha fet una mica de referència i nosaltres, en els pocs mi-
nuts que em queden, sí que volíem demanar... Com li he dit, qui parla ha exercit vint-
i-set anys d’advocat i tots ells en el torn d’ofici, en el torn d’ofici penal. I a nosaltres 
també, particularment –hi han molts companys que ho han comentat–, evidentment, 
com a grup parlamentari ens preocupa, a vegades, tot el procediment que hi ha des 
del moment de la detenció d’una persona fins al moment de la posada o en llibertat 
o bàsicament, en la majoria de casos, de la posada a disposició de l’òrgan judicial. 
Nosaltres entenem que això mereixeria un informe específic en què s’analitzés tot 
el procediment.

En primer lloc, el temps de la detenció, que aquest és..., sabem tots que està li-
mitat legalment quin és el temps màxim de detenció, però això no deixa, primer, 
que no s’hagi d’esgotar, aquest temps, i segon, doncs, que no hi hagi fórmules per 
escurçar-ho el màxim possible.

Les circumstàncies de la detenció: hi ha també la possibilitat de posar en llibertat 
amb l’obligació de compareixença, que és una situació que es dona poques vegades 
en la praxi policial.

El temps d’espera d’assistència lletrada: en aquests moments sí que està marcat i 
regulat quin és el temps màxim, però moltes vegades s’incompleix. En totes aquelles 
detencions que es fan a darrera hora del dia s’incompleix. Però és que, a més, moltes 
vegades el que provoca és tenir una persona detinguda, en espera de l’advocat, quan 
hi ha –i més ara, arran de la pandèmia– la possibilitat de fer videoconferències.

A l’efecte, jo vaig fer una pregunta, que se’m va contestar. A tota la província de 
Girona, totes les comissaries, només un 3,4 per cent de les diligències de l’any 2020 
es van fer per videoconferència –diligències..., parlo d’assistència al detingut. Clar, 
això provoca, a part dels desplaçaments innecessaris, una demora innecessària que 
va fent de tap en tot el sistema judicial. Per tant, nosaltres entenem que això caldria 
estudiar-ho, i estudiar-ho en tots els partits judicials, o, com a mínim, en alguns de-
terminats que siguin significatius, perquè, evidentment, no és el mateix en partits 
judicials grans que en petits.

Bé, no em queda temps per fer més esments del que vostè ha fet referència. En 
tot cas, nosaltres sí que estarem, doncs, molt atents a com es fan aquestes mesures o 
com el Govern està donant compliment o no a aquestes mesures. I sí que, per nosal-
tres, és un tema prou important com per fer-ne un seguiment, sobretot perquè estem 
tractant amb drets fonamentals de les persones. I, ja l’hi dic, per nosaltres per això 
és un tema important.

I li agraïm que, tot i que sigui obligació legal fer-ho, doncs, des de la sindicatu-
ra s’hagi pres aquest repte i facin aquests informes, que, sota el criteri de qui parla, 
amb la quantitat de visites que es fan, estan molt ben documentats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Intento ser bastant flexible... (La presidenta riu.)

Oscar Aparicio Pedrosa

No vull gastar la paciència de la gent.
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La presidenta

Per un minut tampoc crec que passi res... I ara seria el torn del Grup Parlamen-
tari de VOX. I tindria la paraula el diputat Sergio Macián de Greef.

Sergio Macián de Greef

Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ribó, señor adjunto 
y todo su equipo, bienvenidos, y gracias por su asistencia. En primer lugar, queremos 
hacer referencia a que sorprende que el síndic siga emitiendo este informe en una ma-
teria en que el Tribunal Constitucional ya se pronunció, manifestando que es una com-
petencia exclusiva del Estado y, por tanto, del Defensor del Pueblo.

El protocolo facultativo de Naciones Unidas de la Convención contra la tortu-
ra y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificado por España 
en 2006, crea las obligaciones internacionales y establece la responsabilidad inter-
nacional del Estado, que es el único responsable del cumplimiento del protocolo. 
Y, como firmante del protocolo, entre otros deberes, España ha asumido la obliga-
ción de designar un órgano que ejerza como mecanismo nacional de prevención de 
la tortura, y ese órgano solo es el Defensor del Pueblo.

En consecuencia, la creación de la autoridad catalana para la prevención de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no es compatible 
con la Constitución, pues invade una competencia exclusiva del Estado. Por eso se 
han declarado inconstitucionales varios preceptos de la ley reguladora del Síndic, así 
como la propia denominación de la autoridad catalana para la prevención de la tortu-
ra. Es decir que el Síndic no actúa, en este caso, como autoridad en sus actuaciones 
en el ámbito de aquellos espacios donde se hallan personas privadas de libertad, y 
nuevamente se produce una duplicidad innecesaria y una invasión de competencias 
–en este caso, del Defensor del Pueblo.

Sobre el contenido del informe, nosotros queremos hacer tres apuntes. Por una 
parte, recomienda el Síndic a la Administración penitenciaria la necesidad de pro-
gresar a tercer grado de tratamiento penitenciario a todas las personas clasificadas 
en régimen ordinario que gozaban de la modalidad prevista en el artículo 100.2 del 
reglamento penitenciario, que es una vía para que un interno pueda beneficiarse 
del régimen de semilibertad previsto para el tercer grado sin estar clasificado en él 
–o sea, una manera de sortear los requisitos, las formalidades previstas para la ob-
tención del régimen de semilibertad. Y por eso venían concediéndose siempre, estos 
beneficios del 100.2, con cuentagotas, porque son una excepcionalidad.

En este tema, no nos cansamos de denunciar el escándalo que supuso que los 
nueve presos golpistas disfrutaran del beneficio del 100.2. En Cataluña había, en 
2020, 6.393 penados en cárceles catalanas, y 311 internos gozaban del régimen del 
artículo 100.2 –es decir, el 4,86 por ciento de la población reclusa. De los presos gol-
pistas del procés, de los nueve condenados a penas privativas de libertad, los nueve 
habían obtenido el régimen del 100.2 –es decir, el cien por cien. Esto es lacerante 
para la justicia. Es una indignidad, por lo que VOX reclama la devolución de las 
competencias en materia de prisiones al Estado.

Los presos golpistas, condenados a penas muy graves de privación de libertad, 
tuvieron todo tipo de privilegios en prisión antes de los indecentes indultos, privi-
legios de los que no gozaron y no gozan los presos comunes. A los cinco meses de 
la sentencia de condena del Tribunal Supremo se les concedió, por la Generalitat, el 
beneficio del artículo 100.2, y a los nueve meses, el tercer grado, lo que supone una 
vergüenza, a todas luces.

Mire, en otro capítulo se preocupa usted, el síndic de greuges, por el bienestar 
de las personas privadas de libertad en comisarías y en centros penitenciarios. Trata 
usted el tema de las mantas, los malos olores en los calabozos; si se usan cascos de 
moto en las comisarías como medio de contención, en vez de cascos de protección 
especiales; el sistema de climatización de las celdas, etcétera. Y, sin quitar un ápice 
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de importancia a estas cuestiones, a nosotros nos preocupa que se trate mejor a los 
internos que, por ejemplo, a nuestros escolares. Y le voy a poner un ejemplo.

En Mas d’Enric, que es el centro penitenciario de Tarragona, centro de reciente 
creación, bastante moderno y que he podido visitar, existe una magnífica piscina y 
un pabellón de deportes imponente. Pues bien, a pocos kilómetros está el colegio 
público de Els Pallaresos, donde los niños estudian en barracones. Quizá debería-
mos preocuparnos más por los veinte mil niños que en Cataluña estudian en barra-
cones que de construir pabellones a los presos. Parece que la Generalitat prefiera 
más pabellones para los presos que menos barracones escolares.

Y, en tercer lugar, en la cuestión de este informe, critica usted las medidas de 
contención, sobre todo las medidas de contención mecánica. En este punto, la Cir-
cular 2/21, que acaba de aprobar el departament, ha puesto en pie de guerra a todos 
los funcionarios de prisiones, porque la contención es, en ocasiones, absolutamente 
necesaria como último recurso cuando un interno está descontrolado, siempre den-
tro del reglamento y bajo supervisión médica. ¿Porque, si no, qué hacemos? ¿Permi-
timos que agreda a otras personas o se autolesione, ese interno descontrolado? ¿Lo 
recluimos en una celda de aislamiento y que se abra la cabeza contra una pared? 
Mire, en cualquier caso, a este grupo parlamentario siempre le van a preocupar más 
las agresiones, las faltas de respeto y la falta de seguridad que sufren los funciona-
rios de prisiones en las cárceles catalanas.

En julio se produjeron dos agresiones sexuales a dos funcionarias en Quatre Ca-
mins con una semana de diferencia –algo inédito–, y la dirección general de prisio-
nes..., mirando para otro lado. Es ahí donde entendemos, señor síndic, que debería 
poner la lupa.

Nosotros hemos presentado más de cien preguntas parlamentarias en materia de 
prisiones. Y vamos a seguir batallando para que estos servidores públicos tan olvi-
dados y maltratados por la Generalitat, que son los funcionarios de prisiones, tengan 
el reconocimiento y el respeto que se merecen.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou 
Cicle per Guanyar. I tindria la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta; bona tarda. Gràcies, síndic, a vostè i a tot el seu equip, per la 
presència i per l’informe. Bé, dic per endavant que les preguntes, qüestions o obser-
vacions que nosaltres farem a l’informe són resultat del nostre treball col·laboratiu, 
de la nostra cooperació amb l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, 
que és qui ha nodrit, bàsicament, el nostre posicionament sobre aquesta qüestió.

I començarem amb una pregunta, amb una qüestió que ens sembla rellevant. I és 
sobre com s’explica la institució del Síndic que el mecanisme en el seu informe no 
reculli pràcticament cap testimoni de maltractaments o abusos, quan el Síndic de 
Greuges en els últims anys recull una mitjana de trenta queixes per any.

D’aquestes, la gran majoria arriben al Síndic directament, per les persones pre-
ses. Com s’explica, aleshores...? Com ens podem explicar, aleshores, que detecti 
menys casos que els que detecten organitzacions de drets humans que tenen els seus 
recursos, òbviament, molt més limitats i la seva capacitat d’intervenció molt més 
reduïda? Consideren que el funcionament del mecanisme al respecte és  l’adient? 
Quines tècniques de monitorització i entrevista amb persones preses utilitza el me-
canisme per garantir que les persones preses puguin transmetre amb garanties si 
han experimentat situacions d’abús o de maltractament? Com es selecciona la mos-
tra d’interns i d’internes a entrevistar? Existeix una interlocució del Síndic o del 
mecanisme per seleccionar els interns o les internes amb els que s’entrevista –per 
exemple, aquells o aquelles que han presentat queixes?
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I, continuant encara en aquesta línia, quin suport i/o recomanacions realitza 
l’equip del mecanisme al Síndic per a la investigació de les queixes de maltracta-
ments i abusos que s’hagin pogut rebre? Es fa un esforç per recollir informació de 
primera mà per tal de contraposar de manera efectiva la versió de l’Administració i 
evitar arxius prematurs, arxius abans d’hora o precipitats? Prenen declaració a les 
víctimes? Es sol·licita visionar el contingut de les gravacions de les càmeres de vi-
deovigilància? Es fan peritatges d’acord amb el Protocol d’Istanbul?

Bé, nosaltres per una altra banda hem de dir, amb relació a aquesta problemàtica, 
que no constatem l’evidència de que hi hagi una voluntat i unes actuacions de millo-
ra per part de l’Administració amb relació a aquest problema.

I, en aquest sentit, davant la recomanació del mecanisme sobre la necessitat que 
hi ha, d’investigar amb més rigor, rapidesa i imparcialitat les queixes dels interns i 
fer-ho tenint en compte tant els informes dels funcionaris com les al·legacions dels 
interns i internes, i sobre la necessitat d’advertir els funcionaris regularment que no 
es pot tolerar cap tipus d’agressió i que s’investigaran totes les denúncies, segons ens 
pot constar, la secretaria corresponent de l’Administració ha respost que: «Les de-
núncies...» –literalment– «...dels interns ja s’investiguen degudament i els funciona-
ris són conscients d’això.» Pensa el mecanisme o considera el mecanisme fer alguna 
cosa davant d’aquesta clara negativa a millorar el funcionament de l’Administració?

Continuo amb algunes preguntes o qüestions. Es coneix el nombre d’investiga-
cions disciplinàries obertes pels centres penitenciaris o els serveis d’inspecció cor-
responent respecte de situacions que detecta el mecanisme en les seves visites –per 
exemple, amb relació als abusos verbals o actituds prepotents que s’han pogut de-
tectar en les darreres visites a alguns centres penitenciaris?

Tot i les diferents recomanacions respecte de la falta d’atenció psiquiàtrica, la 
presència de persones amb malalties mentals als departaments de règim tancat, 
l’augment de persones amb algun tipus de problema de salut mental a la presó, 
quines mesures pensa prendre el mecanisme per afrontar aquesta greu problemàti-
ca? Estem davant, evidentment, d’un creixement de la problemàtica de salut mental 
en tota la nostra població. Podem començar a parlar d’una situació d’emergència, 
d’urgència, pel que fa a la salut mental de la població, de la qual, òbviament, no és 
aliena la població penitenciària; d’aquí ve la nostra pregunta.

I quines mesures ha pres el mecanisme davant la crida al boicot per part d’alguns 
sindicats de funcionaris de presons respecte del qüestionari que va enviar el meca-
nisme als centres per preguntar a les persones privades de llibertat sobre la gestió 
del coronavirus?

Bé, intento anar una mica més de pressa per tal de poder acabar en el temps esta-
blert. Quines recomanacions concretes ha realitzat el mecanisme respecte de la seva 
recomanació genèrica pel que fa a la necessitat que té cada centre de realitzar una 
fonamentació rigorosa i individualitzada cada vegada que una persona sigui classi-
ficada en primer grau i perquè es minimitzin els riscos de desestructuració personal  
i psicològica que pugui generar –que, de fet, genera, evidentment– l’aïllament?

I, més enllà dels aspectes positius que ha introduït –i que hem de reconèixer i 
posar en valor– la Circular 2/2017, de règim tancat, quines recomanacions concretes 
pensa elaborar el mecanisme respecte de les situacions en que persones preses su-
men regressions consecutives i acaben encadenant anys en situació de règim tancat?

Malgrat els importants esforços formatius que s’han realitzat respecte del Proto-
col d’Istanbul –i que també cal reconèixer–, tant el mecanisme com el mateix ICS 
observen la seva infrautilització. Quines recomanacions concretes es planteja el me-
canisme perquè l’Administració compleixi amb aquests estàndards internacionals, 
que entenem que són d’indiscutible i obligada aplicació? Entenem que sobre això no 
hi ha debat, no hi ha interpretació possible: s’aplica i punt. Què passa si no s’aplica?

Pel que fa a les càmeres de videovigilància i l’emmagatzematge d’enregistra-
ments, la Circular 2/2010, d’1 de juny, estableix que les imatges s’han de conservar 



DSPC-C 70
20 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CSG  12

durant un període mínim de quinze dies i màxim d’un mes, feta excepció d’aquelles 
que hagin captat conductes i/o escenes que puguin ser constitutives de delictes o in-
fraccions administratives, cas en el qual es preveu que puguin conservar-se fins a 
sis mesos. Les persones preses moltes vegades refereixen que, quan, després d’al·le-
gar haver estat víctimes de maltractaments, sol·liciten els continguts dels enregistra-
ments, o bé no reben resposta des de l’Administració o els responen que no hi havia 
càmeres o que les gravacions han estat esborrades. Quins mecanismes existeixen per 
garantir que, sempre que una persona privada de llibertat al·legui, per la via que si-
gui, haver estat víctima d’abusos o maltractaments i sol·liciti els continguts de les gra-
vacions de les càmeres, s’atengui efectivament la seva petició, tal com hauria de ser?

I finalment, qui són els encarregats de revisar i custodiar aquestes imatges? Exis-
teixen mecanismes de garantia que assegurin que aquestes imatges no puguin ser 
esborrades quan puguin evidenciar conductes que puguin ser constitutives de de-
licte? Recordem les recents amenaces i, finalment, agressió per part d’un grup de 
funcionaris a la directora de Seguretat del centre de Villena per tal de forçar l’esbor-
rament d’unes gravacions que evidenciaven l’existència de maltractaments.

Bé. Nosaltres farem arribar al síndic el document amb totes aquestes preguntes 
i qüestions, i moltes gràcies per endavant per la seva resposta.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
I tindria la paraula el diputat Joan Carles Gallego i Herrera.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé, bona tarda. Agrair l’informe del Síndic. I, bé..., quatre qüestions; algunes jo 
crec que ja han sortit i que són reiteratives, no? Una l’apuntava ara també el com-
pany de la CUP amb relació, diguéssim, a la manca de testimonis en l’informe del 
Síndic amb relació al tema de maltractaments o abusos, no? Aquí, d’alguna mane-
ra..., bé, ho hem trobat a faltar. Vull dir, ens agradaria que aquí pogués haver-hi al-
guna explicació, per què hi ha aquesta manca, diguéssim, de testimonis a l’informe 
aquest, quan sabem que hi han hagut queixes en altres moments, queixes puntuals, 
i que sí que hi han hagut respostes als requeriments o a les queixes aquestes, no?

I, per tant, ens agradaria saber, doncs..., bé, una miqueta quina anàlisi es fa dels ca-
sos, quins procediments de millora es plantegen o es podrien plantejar, diguéssim, des 
d’aquest informe, no?, tant en el tema de maltractaments o abusos que es puguin donar 
com en el tema, també, de l’abús que de vegades es dona en l’abús, diguéssim, del règim 
tancat, eh?, amb la utilització del règim tancat en algunes presons. Per tant, diguéssim, 
aquest apartat seria una qüestió.

L’altre faria referència, també, al tema dels suïcidis. Tot i que podem dir que 
ha estat una situació molt concreta i molt específica, en una presó determinada, 
no és un tema intranscendent analitzar en profunditat el que ha passat o el que pot 
passar, diguéssim, eh? Perquè ha passat en un lloc determinat, però..., és un tema 
preocupant, lligat amb la salut mental, en unes situacions específiques i determina-
des com..., diguéssim, a les presons, no? Per tant, ens agradaria també, en aquest 
tema..., bé, que es pogués abordar i que es pogués fer un plantejament des de la sin-
dicatura al respecte.

I això lligaria també, a vegades, amb els problemes que hi ha amb l’assistència 
sanitària en alguns casos, en la tardança aquesta, que també crec que algú ha apun-
tat –em sembla que era el Partit Socialistes, que ha apuntat el tema aquest, no? Per-
què també entenem que és un tema que perjudica les persones, que cal garantir-los 
plenament els seus drets i, en aquest cas, el dret a la salut com a element fonamental.

I un altre, que també crec que ha sortit, faria referència a com estem utilitzant 
les tecnologies per millorar els procediments, la qualitat dels procediments, tant en 
els processos de detenció a les comissaries com en el propi règim penitenciari, no? 
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S’ha apuntat el tema de les videoconferències per al tema de l’assistència lletrada; 
hi estaríem d’acord.

O s’ha apuntat, també –que també teníem previst comentar-ho–, el tema del pe-
ríode d’emmagatzematge o de cura, diguéssim, dels enregistraments que es fan, no? 
Creiem que quinze dies amb caràcter general no té cap sentit, quan avui la capacitat 
que tens per guardar de manera no voluminosa, perquè pots guardar-ho perfecta-
ment a la xarxa..., aquests terminis haurien de ser més llargs. No té cap sentit man-
tenir els quinze dies amb caràcter general i només allargar-los en casos que detectis 
tu, quan ho avalues, que ho has de guardar, sinó que s’hauria de guardar més temps, 
de tal manera que sigui la persona possible..., que hagi vist que hi ha un problema, 
que pugui reclamar el visionat en un moment determinat. Per tant, crec que aquests 
quinze dies no són de rebut i que hauríem d’allargar aquest període, no?

Aquestes són les quatre qüestions que volia situar, que crec que hem coincidit 
amb els altres companys.

Res més. I gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
I tindria la paraula el diputat Joaquim Calatayud Casals.

Joaquim Calatayud Casals

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Ribó i acompanyants. Jo faré referència a l’in-
forme, i crec que, com molt bé ha dit vostè, la crisi de la covid-19 ha afectat totes 
les esferes de la vida de la ciutadania i també segurament la d’aquelles persones que 
estan en una situació de privació de llibertat.

Durant aquest any 2020, el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura ha dut 
a terme quatre visites de seguiment a les comissaries de policia de Terrassa, Saba-
dell, Badalona i Sant Adrià de Besòs. Els focus d’interès de les visites han estat els 
següents: protocol de trasllat de persones detingudes i disposició judicial, i efectivi-
tat dels drets que assisteixen la persona detinguda, arran de la modificació de l’arti-
cle 520 que introdueix la Llei orgànica 13/2015.

Més enllà d’aquests dos elements de seguiment, durant les seves visites ha iden-
tificat altres punts de millora relatius a l’assistència lletrada, els sistemes de conten-
ció disponibles en les àrees de persones detingudes, el subministrament de mantes 
ignífugues a les persones detingudes, el protocol d’assistència mèdica a les perso-
nes detingudes per complir amb el Protocol d’Istanbul i la instal·lació de càmeres 
de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les àrees de custòdia  
i detenció.

Sobre el trasllat de persones detingudes i la disposició judicial, cal constatar que 
la pràctica habitual no respon a un sistema de doble conducció, i, per tant, les per-
sones detingudes són traslladades a primera hora del matí, amb els perjudicis que 
això comporta. Atesa la crisi sanitària i social, es va estimar la necessitat de trobar 
solucions avinents a aquestes circumstàncies. En aquest sentit, cal destacar la imple-
mentació d’un pla de contingència sobre la declaració de persones detingudes i els 
posteriors comunicats interns de difusió associats a aquest.

Ateses les circumstàncies, es va valorar la necessitat de limitar en tot el possible 
el trasllat de persones detingudes i presos i preses a la seu judicial, arbitrant el siste-
ma de videoconferència o qualsevol altre que permetés la comunicació bidireccional 
de so i imatge per a la seva posada a disposició judicial.

De la mateixa manera, es va fer especial incís en fixar el degut distanciament 
temporal d’assenyalaments o citacions, sempre que fos possible, per evitar l’acumu-
lació de persones en seus judicials i en les zones d’espera. No obstant això, en cas 
que l’autoritat judicial considerés necessari el trasllat de la persona detinguda a les 
dependències judicials, així s’havia d’acordar i comunicar a la unitat instructora. 
En cas contrari, la persona detinguda havia de romandre a l’àrea de custòdia fins 
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al moment en que l’autoritat judicial sol·licités la seva declaració per videoconfe-
rència.

Tenint present que les visites es van dur a terme abans de la declaració de la 
pandèmia de covid, l’operativa en la conducció de les persones detingudes es regia 
encara per les pautes operatives relatives a la comunicació de detencions i presenta-
cions de persones detingudes a l’autoritat judicial. Aquestes pautes recullen direc-
trius de cada partit judicial i l’operativa policial per dur-les a terme.

Sobre l’efectivitat dels drets que assisteixen les persones detingudes, arran de la 
modificació de l’article 520, en el seu informe fa constar que a les quatre  comissaries 
visitades s’ha col·locat un telèfon en un locutori de l’àrea de custòdia per tal que la 
persona detinguda pugui comunicar a un tercer, i sense dilació, la seva situació de 
privació de llibertat. Des de l’entrada en vigor de l’esmentada modificació, la poli-
cia ha treballat per tal d’atendre aquest requeriment. En el moment actual, totes les 
àrees de custòdia disposen d’un telèfon a disposició perquè les persones detingudes 
puguin dur a terme el seu dret a comunicar-se amb un tercer.

Tot i això, el factor de disconformitat que planteja se centra en l’actuació policial 
relativa a la persona que ha de dur a terme aquesta primera comunicació. És a dir, 
si és el funcionari policial el que ha de trucar i sol·licitar autorització a l’interlocu-
tor o bé si ha de ser la pròpia persona detinguda qui pot fer aquest primer contacte.

Per part de la policia, el procediment que regula la instrucció d’atestats de perso-
nes detingudes –informació de drets a la persona detinguda– posa en coneixement a 
tots els serveis que aquesta comunicació de la persona detinguda a un tercer s’ha de 
dur a terme sense demora injustificada i amb la presència d’un funcionari de policia. 
A la persona detinguda se li ha de comunicar que la trucada es farà des d’un telèfon 
oficial, que haurà de proporcionar un número de telèfon, identificar la persona in-
terlocutora, així com el lloc de residència d’aquesta. La trucada l’ha de realitzar el 
funcionari de la policia, que ha de comunicar a la persona interlocutora des d’on es 
fa la trucada i la identitat de la persona que es vol comunicar amb ella i li preguntarà 
si la vol atendre. La durada serà de cinc minuts.

Amb relació a l’assistència lletrada, es verifica que a Terrassa, Sabadell i Badalo-
na els lletrats habitualment no es personen en el termini de les tres hores que marca 
la llei des de la comunicació de la detenció, sinó que en la majoria de situacions es 
presenten en el moment de la presa de declaració de la persona detinguda.

El protocol també subratlla que sempre s’ha de prendre declaració a les perso-
nes detingudes en presència d’un lletrat, tret de les excepcions següents: en els de-
lictes contra la seguretat de trànsit, atès que la persona detinguda pot renunciar a 
la preceptiva assistència, sempre que sigui major d’edat, i també quan hagin trans-
corregut tres hores des de la sol·licitud d’assistència del lletrat i l’advocat designat 
no hagi comparegut –sense justificació– a les dependències policials o no hagi estat 
possible aconseguir-ne un altre. En tots dos casos, es fan constar les circumstàncies 
anteriors. Si l’advocat o la persona detinguda sol·liciten l’execució d’un dret durant 
l’acte de declaració, aquesta sol·licitud queda reflectida en la mateixa acta que s’ha-
via emplenat inicialment.

Per últim, i pel que fa a la instal·lació de càmeres de videovigilància a les sales 
de ressenya i d’identificació de les àrees de custòdia i detenció, el sistema de grava-
ció d’imatge i so està dissenyat de manera que únicament es disposa d’una gravació 
d’àudio a la zona d’escorcoll, quan aquest s’activi manualment, mentre hi hagi una 
persona detinguda en el seu interior i amb coneixement de la persona afectada. Ate-
nent a criteris de preservació del dret a la intimitat de la persona, en el seu moment 
es va descartar la necessitat de gravació de so de l’interior de la garjola per consi-
derar-se innecessària, atès que la seguretat i l’assistència de la persona privada de 
llibertat estan garantides tant per la supervisió a través de les càmeres de televisió 
com pel contacte verbal permanent.
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Així doncs, a dia d’avui es garanteix la captació d’imatges al llarg de tota la cir-
culació de la persona detinguda, amb excepció dels locutoris i les sales de ressenya, 
que no disposen d’instal·lacions de videovigilància.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na. I tindria la paraula el diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Molt bona tarda i moltíssimes 
gràcies al síndic de greuges i a la resta del seu equip per la presentació d’aquest in-
forme. Amb caràcter previ, si m’ho permeten –ja ho han fet alguns dels companys 
que m’han precedit en la paraula–, insistiré en destacar que aquest informe s’ha pro-
duït enmig d’una pandèmia mundial i que, en atenció a aquesta, doncs, s’han pres 
algunes mesures obligadament restrictives que esperem i desitgem que vagin desa-
pareixent al llarg de l’evolució de la pandèmia i conforme anem aprenent, també, les 
administracions, de la qüestió.

En segon lloc, posar en valor el que pensem que és un extraordinari treball fet 
pel Síndic i fet pel Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura: per la seva quali-
tat, per la profunditat del treball, pel volum de les visites –al llarg d’aquests últims 
deu anys s’ha posat de manifest un treball acurat, detallat i substancial, amb unes 
fitxes també de molta qualitat de cada visita, on pots veure la diferent informació 
que s’ha anat recopilant. Per tant, amb caràcter previ, dir aquestes dues coses.

La intervenció l’hem dividit en dos grans blocs: un serien les qüestions relacionades 
amb les competències que són de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima, i, en segon lloc, aquelles qüestions relacionades amb l’àmbit policial.

Quant al primer bloc, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima, segur que cal fer moltíssimes millores, millorar moltíssimes coses, però en 
general es veu una molt bona predisposició a col·laborar, per part de l’Administració, 
amb el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, que destaca en molts casos la 
implementació o el treball en la direcció indicada en les propostes o mesures dema-
nades pel propi Síndic, directament, o pel mecanisme.

Quant al seguiment de les mesures adoptades en centres penitenciaris i de jus-
tícia juvenil davant la crisi de la covid, destaca l’informe que es van implementar 
totes les recomanacions: des de reduir l’aforament a aforaments de grups fins a mi-
llorar la neteja i desinfecció d’espais, realitzar mesures d’aïllament davant de riscos 
de contagi, facilitar material d’higiene i agilitzar mecanismes d’informació rigorosa, 
mantenir una comunicació telemàtica –que és una qüestió que hem començat a rea-
litzar àmpliament durant aquesta pandèmia–...; propostes encaminades, en general, 
a promocionar i mantenir règims més oberts per a les persones que presenten, di-
guem-ne, per resumir-ho, un bon comportament.

Quant a les visites realitzades a centres penitenciaris durant tot el 2020, tornem 
a destacar que s’accepten, per l’Administració, totes les recomanacions efectuades al 
respecte, i es constata un bon grau, positiu, de col·laboració en tot allò que millori la 
situació dels interns. Que cal millorar? Naturalment, cal millorar molt, en moltíssi-
mes coses, però anem –creiem– en la línia indicada. Parlem, per exemple, de preus 
elevats a botiga –ja ho ha comentat el síndic–, però també cal dir que s’han rebaixat 
una mitjana d’un vint-i-dos per cent. Queixes sobre l’escassetat en el menjar: també 
s’explica per què passa, i l’Administració es compromet a millorar-ho.

Tema d’hores de pati en hores massa extremes..., doncs s’explica també que, 
de vegades motivat per un excessiu volum de persones en situació d’aïllament, di-
guem-ne, cal esperar aquestes hores perquè no es produeixin acumulacions, i a ve-
gades cal fer servir hores una mica matineres, de més... L’Administració també es 
compromet a fer-ho servir el mínim possible, en la mesura de les seves possibilitats.



DSPC-C 70
20 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CSG  16

I després, també, respecte a les visites d’infants majors de deu anys..., es pro-
dueix un trencament molt gran entre els menors de deu anys i els majors de deu anys 
en que, diguem-ne, els majors de deu anys ja no estan jugant quan estan amb els pa-
res, sinó que estan en una situació més seriosa, en una taula i tal. Doncs es proposen 
també mesures per anar fent-ho de manera gradual i facilitar als majors de deu anys 
també material lúdic i de jocs.

Quant a les recomanacions generals, també, que el Mecanisme Català de Preven-
ció de la Tortura ha anat formulant des del 2011 al 2020..., per exemple, l’increment 
del nombre de càmeres de videovigilància als centres penitenciaris, amb prioritat en 
aquells indrets que siguin opacs o allà on es materialitzen de manera efectiva més 
denúncies, doncs, dir que l’ampliació s’està fent de forma efectiva des d’aquest any 
2011. Repeteixo que potser no és suficient, que potser s’hauria d’anar més ràpid, 
però s’està fent. Per tant, anem en la línia adequada.

Millorar mecanismes de gestió de les queixes dels interns. Tenir en compte in-
formes dels funcionaris i al·legacions dels interns. Disposar d’elements objectius, 
com gravacions, informes mèdics, d’acord amb el Protocol d’Istanbul, etcètera. S’in-
tenta millorar..., per part de l’Administració, es justifica la feina del servei d’inspec-
ció amb un informe que entra al detall més en aquesta qüestió.

Més i millors garanties del règim sancionador i de la classificació de primer 
grau, amb rigor i de manera individualitzada.

Respecte de les immobilitzacions i contencions, ambdues mesures..., es deixa 
molt clar –i nosaltres hi estem absolutament d’acord, naturalment– que han de ser 
l’última possibilitat en la resolució de situacions conflictives –l’última. I la secretaria 
està elaborant, al respecte, una nova circular per atendre millor les recomanacions  
i perquè, a la pràctica, no es produeixin situacions innecessàries.

En definitiva, el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura destaca, en els 
serveis penitenciaris, que en poc temps l’Administració ha adoptat mesures impor-
tants i de calat que permeten constatar que el canvi de paradigma és possible i que 
cal seguir en aquesta línia, cercant les alternatives possibles que millorin la situació 
de les persones privades de llibertat.

Només –si se’m permet– destacar una qüestió crítica, que pensem que cal millo-
rar i que hi restarem atents: és el fet que les activitats de tractament específic –vio-
lència de gènere, violència general, violència sexual, delictes contra la seguretat del 
trànsit i conductes addictives– han quedat suspeses i només es permeten activitats 
vinculades a l’educació i la cura de la salut i a la prevenció de la covid. Esperem ini-
ciar al més aviat possible, i amb les cauteles i les garanties oportunes, les activitats  
de tractament, especialment pel que fa als programes específics de Vido –violència de  
gènere–, toxicomanies, etcètera.

Quant al segon bloc –i vaig molt ràpid, perquè em queda molt poc temps–, amb 
relació a l’àmbit policial, les visites a les diferents comissaries del Cos de Mossos 
d’Esquadra s’han centrat principalment en dos qüestions: u, protocol de trasllat de 
persones detingudes i a disposició judicial, i dos, efectivitat dels drets que assistei-
xen la persona detinguda, arran de les modificacions de l’article 520 de la Lecrim.

L’article 520 de la llei d’enjudiciament criminal és el que fa referència a tot el 
procés de detenció. Diu que, en primer lloc, s’ha de comunicar de manera senzilla 
la detenció i els fets que li imputen. Posteriorment, se li han de llegir tots els drets, i, 
més tard, si és menor o estranger, passarà a disposició de qui correspongui, segons 
el cas. I, per últim, podrà escollir advocat d’ofici o assistit.

Quant al primer fet, sobre el trasllat de persones detingudes i a disposició judi-
cial, el mecanisme fa constar que la pràctica habitual no respon a un sistema de do-
ble conducció. S’ha fet un esforç gran per adaptar-se a la situació pandèmica i per 
evitar al màxim possible les molèsties innecessàries a les persones detingudes. S’ha 
redactat un pla de contingència. I la filosofia és limitar en tot el possible el trasllat 
de les persones detingudes, sempre fent servir les tecnologies que ens permeten, per 
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exemple, els sistemes de videoconferència. Crec que totes les situacions estranyes 
o disfuncionals que es troben durant aquetes visites efectuades pel mecanisme que-
den analitzades i explicades, quant a la temàtica del trasllat de persones detingudes.

En segon lloc... Perdó, m’ha marxat... –perdó. Sobre l’efectivitat dels drets que 
assisteixen les persones detingudes arran de la modificació de l’article 520 que els 
deia, el propi informe del mecanisme fa constar que a les quatre comissaries visita-
des hi ha col·locat un telèfon en un locutori de l’àrea de custòdia per tal que la per-
sona detinguda pugui comunicar a un tercer, i sense dilació, la circumstància de la 
seva privació de llibertat. Des de l’entrada en vigor de la modificació de l’article, 
totes les àrees de custòdia disposen d’un telèfon a disposició de les persones detin-
gudes. És veritat, s’ha posat de manifest que hi han hagut dubtes sobre l’aplicació 
efectiva, sobre com es materialitza, efectivament, aquest dret a la trucada. Final-
ment, s’ha decidit que es faci a través d’un funcionari de policia –ja s’ha comentat.

Però, no obstant, jo penso que el que s’ha de remarcar és que està pendent de re-
visió, aquesta instrucció d’atestats, i es pot sotmetre a qualsevol canvi que pensi el 
departament, doncs, que millora realment la situació i que interpreta d’una manera 
més garantista aquest article 520, en els seus canvis i modificacions.

En relació amb l’assistència lletrada, es verifica que a Terrassa, Sabadell i Badalona 
els lletrats habitualment no es personen en el termini de les tres hores. Dir, al respecte 
d’això, que s’intenten posar facilitats i alternatives a la necessitat de desplaçament, que 
és només quan hi obliga el titular del jutjat en qüestió. I, per tant, destacar que es seguei-
xen posant a disposició, doncs, un telèfon o videoconferències per facilitar –sense haver 
de desplaçar-se les persones detingudes– aquesta assistència del lletrat.

Per tant, creiem que es tracta d’un altre problema, segurament, que té més a veu-
re amb aquests advocats en concret o amb aquests col·legis d’advocats en concret, 
amb els quals creiem que potser es podria parlar.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Bé, ara seria el torn del síndic de greuges per poder respondre 
a les diferents preguntes que li heu formulat els grups.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta, i gràcies a tots els grups per les seves intervencions. I, tal 
com ja vaig comunicar en l’anterior sessió de la comissió, tenen tota la institució del 
Síndic i els seus equips especialitzats al seu abast per a qualsevol demanda d’in-
formació, consulta, intercanvi, etcètera. És més, jo vaig iniciar, a partir de l’última 
sessió, una ronda amb tots els portaveus, que jo agraeixo que se’m va respondre po-
sitivament, i ja l’he tancada, aquesta ronda amb els portaveus de la comissió.

Ara estic fent una segona ronda –faig un parèntesi– amb els presidents de grup 
per tornar a demanar que posin en marxa els mecanismes de renovació dels orga-
nismes parlamentaris –tanco parèntesi–, però aquella ronda va ser molt positiva. 
I reitero el que els vaig dir, que espero que les experiències mostrin que no són pa-
raules buides.

Perquè, a més, ens interessen totes les seves aportacions. I demano que algunes 
de les que s’han fet avui, si més no, com ha dit el portaveu de la CUP, se’ns passin 
fins i tot, a ser possible, sistematitzades, i les intentarem anar informant i donant-hi 
major abast, amb una resposta com faré jo ara.

Pensin que nosaltres, per exemple, amb el centre que vostè ha citat, hi tenim 
una relació absolutament fluida. El seu director forma part del Consell Assessor de 
l’Estructura de Drets Humans de Catalunya, nomenada pel Síndic i per l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya. Els informes que genera el Sirecovi, que és una ins-
titució també paral·lela a l’observatori, els analitzem des del Síndic i els intentem 
respondre, quan fan algun tipus d’interpel·lació, sempre amb un criteri que el man-
tindrem a prova del que sigui: rigor. Ho contrastarem tot: no ens sentiran dir cap 
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paraula ni escriure cap expressió ni aportar cap història que no haguem contrastat 
nosaltres. I això és bàsic per a la feina del Síndic de Greuges, en tots els seus camps.

I de les coses que jo estic més orgullós com a síndic de greuges –perdoneu que 
no tingui àvies– és que mai se’ns ha desmentit cap argumentació ni informació que 
hi ha en aquests informes –mai–; amb això vull dir que... A més, els informes de la 
Comissió del Síndic de Greuges del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 
porten al darrere tots els seus equips. Hi ha hagut des de l’ex-fiscal general de Ca-
talunya fins a per persones superpreparades en la matèria, persones d’ONGs molt 
importants d’aquest país, persones de reconegut prestigi nomenades per vostès... El 
Consell Assessor del mecanisme el nomena el Parlament. I és una altra de les matè-
ries que tenim pendents, junt amb la renovació d’organismes, que es torni a fer una 
convocatòria en els diversos apartats que tenen perquè es convoquin aquests mem-
bres, que hi participen objectivament amb aquest mateix rigor.

Tinguin en compte que el mecanisme és preventiu, no reactiu: el mecanisme va a 
veure quines condicions hi ha en aquests centres per evitar que es conculquin drets. 
No és un mecanisme per rebre queixes –això ho és el Síndic. Però el mecanisme, 
com a tal, tal com preveuen Nacions Unides i tal com s’ha adoptat ara, en el cas que 
es va legislar en aquesta casa, al Parlament, és un mecanisme preventiu en tots els 
àmbits que actua.

I, per últim, dir-los que, evidentment, trobaran alguna de les coses que ens han 
plantejat als informes del Síndic, els anuals, que aquests si que recullen totes les 
queixes que rebem i les reaccions que generem a partir de les queixes.

I, per últim, recordar-los que aquest informe és del 2020. Algunes coses que vos-
tès han citat són bastant posteriors, en mesos, a les acaballes del 2020.

Jo, en aquest sentit, volia deixar molt clar, abans de res, la definició de mecanis-
me i la seva capacitat d’actuar, d’acord fins i tot –ja que s’ha citat– amb la sentència 
del Tribunal Constitucional. Llegeixo: «La designación del Síndic de Greuges como 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por el artículo 1.b y su regulación 
en el titulo octavo de la Ley 24/2009 es ejecución interna del protocolo de  materias 
que son competencia de la Generalitat» –estic llegint-li la sentència del Tribunal 
Constitucional, eh?– «y no incide en la reserva estatal, ni la perturba o condiciona, 
con lo que se cumplen los requisitos establecidos en la sentencia tal, tal...».

«En el protocolo» –el protocolo que vostès van adoptar a partir de l’adaptació a 
Catalunya– «se prevé que los estados establezcan uno o varios mecanismos nacio-
nales de prevención, siempre que estos cumplan determinadas características que se 
dan en el Síndic de Greuges. Una vez designado el Síndic, es el Estado, en tanto que 
sujeto internacional, el que debe comunicar formalmente su designación al organis-
mo competente de Naciones Unidas».

«Tampoco la atribución al Defensor del Pueblo del ejercicio de las funciones del 
mecanismo nacional por el artículo 3 de la Ley orgánica 1/21 impide que el Parla-
mento de Cataluña establezca su propio mecanismo para actuar en aquellos ámbitos 
materiales en los que la Generalitat asumió competencias. Todo ello, sin perjuicio 
de que los distintos mecanismos nacionales de prevención designados por España 
deberán coordinar el ejercicio de sus funciones. Y lo cierto es que la Ley 24/2009 
no solamente no impide esta coordinación, sino que la promueve y prevé en diver-
sos artículos.»

I li puc afegir, perquè vostè no estava en la legislatura anterior, ni l’anterior, que 
el síndic que li parla va comunicar al Defensor del Poble lo que deia el Tribunal 
Constitucional i va demanar un conveni de coordinació. La resposta va ser el silen-
ci, i encara estem esperant aquest conveni de coordinació. O sigui, vam complir fil 
per randa el que deia el Tribunal Constitucional, i, per escrit, ens hi vam adreçar, 
demanant aquest conveni.

Per una raó molt senzilla, a més, que vostè ha citat: per evitar duplicitats i per 
millorar la tasca. O sigui, nosaltres podem anar a qualsevol centre de detenció com-
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petència de la Generalitat, que és l’única..., l’única institució d’autogovern a l’Estat 
espanyol a nivell territorial que té la competència de centres penitenciaris. No la té 
cap altra comunitat; la tindrà el País Basc a partir del desembre. I sí que li puc dir 
que, per aquest motiu, nosaltres hem estat diverses vegades al País Basc, convocats 
pel Parlament del País Basc, assessorant en com podien anar-se preparant per a 
aquesta funció. Doncs nosaltres en aquestes competències hi entrem tan a fons com 
podem, amb tot el rigor que ens permeten els equips de la institució.

Dit això, hi ha una sèrie de temes que jo trobo molt importants que han sortit 
al llarg de les seves intervencions, i, com s’ha dit per part del diputat portaveu del 
PSC, és impossible tractar-los en deu minuts: la gent gran a les presons; la reinser-
ció social, que és la gran assignatura dels centres penitenciaris arreu, també a casa 
nostra, tenint en compte que els centres penitenciaris són l’expressió d’un fracàs de 
la societat, i l’assignatura més important seria, precisament, la que vostè ha asse-
nyalat, la reinserció social; les malalties als centres; el Cire... Pregunta en veu alta: 
què passa amb el Cire, que el Síndic hi va insistint, amb governs de tots els colors, 
de tot el ventall parlamentari, i no ens en sortim? Deixo la pregunta aquí al damunt. 
I me la sentiran dir tantes vegades com calgui, fins que puguem trobar una resposta 
creïble i positiva a lo que ens plantegen, en primer lloc, els propis interns al respecte.

No només una sèrie de temes, sinó també una qüestió que jo no deixo d’assenya-
lar al Parlament: el gran paper que fan els funcionaris de presons, que mereixen una 
lloança de la societat. Parlo de lo que és la professionalització de funcionaris per a 
presons. Si són un fracàs de la societat, les presons, tenim un cos –sigui de segure-
tat o de tractament– que s’ha de dedicar a pal·liar aquest fracàs de la societat. I, per 
tant, quant a l’encàrrec que els hi donem, només mereixen lloança. Després ve tot 
el que calgui perquè també compleixin, com qualsevol de nosaltres en les nostres 
responsabilitats, totes les garanties i puguin aplicar totes aquelles competències que 
se’ls hi donen amb el màxim de cura respecte als drets.

Entro en l’apartat de les matèries, diguem-ne, més complicades per a alguns so-
bre el sistema penitenciari, com possibles maltractaments, contencions, denúncies, 
etcètera, recordant, ho torno a dir, que el mecanisme és preventiu.

Nosaltres analitzem tots els tipus de contencions i la seva normativa sempre de 
la mà de la Convenció Europea de Drets Humans i de tot el que ens ensenyen l’as-
sociació mundial per la prevenció de la tortura i lo que és l’òrgan de Nacions Unides 
sobre el tema i l’òrgan del Consell d’Europa sobre el tema. El del Consell d’Europa 
és molt més antic que el de Nacions Unides, però amb tots dos hi estem en contacte, 
per una raó, fins i tot molt senzilla, d’humilitat i d’aprenentatge, perquè ens porten 
molts anys d’avantatge en totes aquestes matèries.

Nosaltres, en els DERTs hi entrem constantment. El DERT és la part més forta, 
per no utilitzar una expressió una mica més lletja, de qualsevol centre penitencia-
ri en la majoria de visites. En vam fer un informe monogràfic l’any 2017. El citem 
constantment als nostres informes. Ho tenen en aquest que estem discutint, a les 
pàgines corresponents que tracten la mateixa matèria. I n’analitzem totes les denún-
cies, com a síndic, amb el màxim rigor. I, evidentment, hi ha un transvasament d’in-
formació amb el propi mecanisme.

Visionem constantment totes les gravacions que es fan a les presons. Demanem 
que sigui un termini més llarg que el que vostès han citat, i visionem especialment 
el que són gravacions que corresponen a contencions mecàniques, les quals no ca-
duquen –aquestes no tenen quinze dies perquè puguin ser visionades. Analitzem 
tots els expedients que ens arriben i que podem analitzar, i analitzem què és el que 
succeeix. I, evidentment, tenim una especial atenció a un tema que s’ha citat de pas-
sada, molt important, que torna a estar en creixement dintre de les xifres petites, que 
és el dels suïcidis en els centres penitenciaris. I hi participem amb molts experts, en 
col·laboració, per buscar les causes, les formes de pal·liar-ho i les propostes per anar-
ho resolent i disminuint.
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Crec que amb això... I torno a convidar tots els grups parlamentaris que, si us 
plau, com vaig fer l’anterior vegada, ens comuniquin..., establim reunions, sigui amb 
el síndic, sigui amb l’adjunt general –que és el responsable principal de tota la ma-
tèria de llibertats i, en aquest cas, del mecanisme–, amb tots els nostres assessors i 
assessores –amb els quals podem fer aquesta feina i sense els quals no la podríem 
fer– i amb els propis col·laboradors que vostès han nomenat pel Consell Assessor..., 
per ampliar aquestes informacions i per aplicar aleshores, amb propostes parlamen-
tàries, proposicions de llei o mocions que puguin ajudar a solucionar i a millorar 
aquesta qüestió.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Si no..., entenc que no hi ha cap paraula... Així que, si us sem-
bla..., podem suspendre la sessió tres minuts? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs suspenem 
la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i onze minuts.

La presidenta

Bé.

Informe del Síndic de Greuges titulat Retard de l’Administració en 
situacions d’emergència residencial a Catalunya

360-00024/12

Reprenem la sessió de nou amb el segon punt de l’ordre del dia, que és l’informe 
del Síndic de Greuges titulat Retard de l’Administració en situacions d’emergència 
residencial a Catalunya. Té la paraula el síndic de greuges.

El síndic de greuges

Gràcies, presidenta. Intentaré ser el més concís possible. Aquest informe va ser 
lliurat el desembre del 2019 al Parlament. És un informe que el presentem fruit de 
les queixes que anem rebent amb relació a l’increment del nombre de situacions 
d’emergència en matèria d’habitatge i a l’increment del període de temps d’espera 
–en alguns casos, inclús d’anys– que transcorre entre la valoració de la mesa d’emer-
gència i l’assignació d’un habitatge.

L’informe recull una creixent dificultat en la que es troben els serveis municipals 
a l’hora de garantir el reallotjament d’urgència de persones afectades que han per-
dut el seu habitatge, però que encara no han pogut accedir a un habitatge social, i 
també aborda la inadequació dels espais en que sovint es garanteix el reallotjament 
d’urgència –albergs, hostals, pensions, etcètera.

Malgrat que han transcorregut dos anys des de la presentació d’aquest informe, 
és de plena actualitat. I el tema s’ha vist agreujat per la pandèmia –per la covid–, 
per l’increment de dificultats amb que moltes persones han de lluitar per aconseguir 
mantenir el dret a l’habitatge, l’habitatge habitual, i perquè ha incrementat l’emer-
gència residencial.

A més a més, caldrà tenir molt en compte que aviat acaben –el 30 d’octubre– les 
mesures de protecció acordades pel Govern espanyol, mitjançant reial decret, on es 
contempla la suspensió de desnonaments i llançaments.

L’informe, primer, té un apartat sobre dades. Té un apartat segon sobre conside-
racions i sobre recomanacions. L’apartat de dades per nosaltres podia començar ja 
l’any 2006, però ho fem amb relació a la situació d’emergència social i econòmica 
en matèria d’habitatge i de recomanacions que hem anat fent. No deixa de cridar 
l’atenció que ja va ser l’any 2006 quan es van crear les que actualment coneixem 
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com a «meses d’emergències», com va ser la Mesa d’Habitatge Social de Barcelona, 
i aleshores vam fer una actuació d’ofici al respecte.

Jo els hi volia recordar tres dimensions molt importants. Hi han grans mancan-
ces a la política d’habitatge al nostre país, de fa molts anys. Una política d’habitat-
ge no és només ni principalment combatre els desnonaments: és fomentar el dret a 
l’habitatge per a tothom. I això no s’ha entès a fons mai així, per part dels governs 
que hem tingut en aquest país. I recordin les xifres que hi ha, si ens comparem amb 
qualsevol societat, quant a parc d’habitatges públics.

Segona qüestió, nosaltres vam aconseguir dues fites que ens semblava que eren 
molt importants, en aquest mirar endarrere: que es creés un registre únic de sol·lici-
tuds d’habitatge social i públic, perquè hi havia una multidiversitat, i, al final, es va 
crear. Però llavors ens vam adonar que faltava també l’altra banda, un registre únic 
del parc d’habitatges, per poder casar les dues qüestions, i ho vàrem aconseguir, 
també, amb recomanacions del Síndic. Però, és clar, aleshores va arribar un mo-
ment que els registres van quedar fets pols, i és quan vam haver de crear les meses 
d’emergència, les meses d’habitatge.

Pretenem que s’articuli una resposta conjunta i coordinada i que es reservi un 
nombre suficient d’habitatges per a aquesta necessitat, com és l’emergència. I per 
això nosaltres plantegem –i ho plantejarem tantes vegades com calgui– el que hauria 
de ser un vertader pacte de país per garantir el dret a l’habitatge amb tots els seus 
apartats –de polítiques de sòl, de polítiques d’habitatge públic, de mecanismes per 
intervenir, etcètera– i incrementant sensiblement el parc d’habitatge públic, sigui a 
través del tanteig i retracte, sigui a través de la promoció directa, sigui en règim de 
lloguer..., ampliant-lo, siguin els convenis amb propietaris, sigui la funció social que 
es pot aconseguir incidint en els preus de mercat, etcètera.

Les dades? Les dades que hi ha en aquest informe no m’atreveixo a dir-los que si-
guin les reals. Són del 19. Són del 19, però, a més, buscades quasi amb lupa, perquè 
hem hagut de fer actuacions d’ofici constantment per contrastar el primer que se’ns 
deia i les dades que teníem nosaltres al damunt de la taula, les queixes que rebíem. 
Clar que les queixes no són indicadores, estadísticament parlant, però les problemàti-
ques que ens plantejaven ens feien poc creïbles les primeres dades que aconseguíem.

Per tant, el quadre que vostès tenen a la pàgina 19 de l’informe... Bé, si volen els 
hi dono algunes de les darreres xifres que hem anat aconseguint, per no dir «arren-
cant», amb aquesta tasca constant de preguntar a l’Administració què és el que passa 
amb aquest tema de l’habitatge d’emergència.

Molt més important que les dades: els donaré títols de matèries que estem trac-
tant ara: assignació de pensió o hostal com a recurs residencial per a famílies on s’hi 
poden estar molt més d’un any; actuacions de serveis socials que expulsen famílies 
d’un municipi cap al municipi veí; dilació en l’assignació d’un habitatge d’emergèn-
cia social un cop feta la resolució favorable de la mesa –moltes famílies estan més 
de dos anys–; convocatòria de la mesa només quan es disposa de l’habitatge –és a 
dir, com que no afloro el problema, sembla que no existeixi–; habitatges en mal estat 
i negativa de l’entitat financera propietària a proporcionar lloguer social i a complir 
amb tots els requisits que hem anat establint; famílies amb vulnerabilitats afegides, 
com pot ser la discapacitat; proliferació d’assentaments i assentaments amb infants 
a les nostres ciutats, començant per la ciutat de Barcelona –el que significa que de 
vegades es paguen fins a 3.500 euros al mes per garantir una pensió a una família, 
sense amoïnar-se ni donar via a la solució d’aconseguir un habitatge social per a 
aquella mateixa unitat; són, en definitiva, en tots els casos, diner públic.

Demores en la mesa d’emergència. El fet que hi hagi gent que dorm en locals 
sense cap mena de ventilació, perquè no són habitatges, com poden ser extensions 
de petits negocis, eh? El que ha passat amb un antic usuari..., que l’antic usuari d’una 
ocupació tenia pendents deutes amb subministraments i el que ha ocupat, amb la 
problemàtica que es troba, que afegeix a la problemàtica de la manca d’habitatge.
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Jo, cada matí, quan signo les resolucions de les queixes amb les meves assesso-
res i assessors, veig una pel·lícula molt més forta i molt més punyent que tot el que 
vostès puguin veure a qualsevol serial televisiu sobre la problemàtica social d’aquest 
país. Perquè de la problemàtica de l’habitatge se’n deriva la problemàtica de la salut, 
la problemàtica de l’educació, la..., o sigui, tot un conjunt d’altres drets radicalment 
conculcats perquè no hem atès degudament i com calia el que és el dret a l’habitatge.

Per això fem consideracions que es refereixen a situacions molt greus: amb vul-
nerabilitats sobrevingudes, amb discapacitats sobrevingudes... Aquestes situacions 
afecten sovint persones en situació d’especial vulnerabilitat. Cal una actuació priori-
tària en aquesta matèria. No n’hi ha prou amb que l’Administració s’adreci una vega-
da rere l’altra al jutjat demanant la suspensió del llançament. Cal garantir una solució 
residencial estable. No és acceptable que es vegin obligats a residir durant mesos i 
mesos en recursos residencials provisionals que no reuneixen les condicions dignes, 
perquè parlem d’habitatge.

Cal, si més no, també preveure allotjaments provisionals adequats. Cal que les 
administracions garanteixin l’accés efectiu a un habitatge social subsidiàriament, fa-
cilitant ajuts i garanties i incrementant la despesa econòmica en matèria d’habitatge.

Reconeixem els esforços que estan fent l’Agència d’Habitatge, el Consorci d’Habi-
tatge de Barcelona i alguns ajuntaments. No obstant, són manifestament insuficients. 
I per això venen les recomanacions: un pla territorial sectorial de l’habitatge que cal 
consensuar; un pacte nacional en matèria d’habitatge que no és per demà ni per d’aquí 
un any. Són polítiques que, si volem veure’n resultats, són amb perspectiva de cinc i 
més anys vista, però s’han de començar des d’ara, si no, anem augmentant el retard.

Incrementar la despesa pública en matèria d’habitatge. Un autèntic pla de xoc per 
a l’emergència. I, en aquest pla de xoc, caldria preveure un sistema àgil de valoració 
i resolució de les situacions d’emergència. No es pot trigar tant en valorar i menys 
encara en adjudicar, una vegada un té la valoració positiva al respecte.

Recursos residencials temporals adients. Valorar la revisió normativa processal  
i de protocol d’actuació subscrit entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i  
l’Administració de la Generalitat, i garantir l’actuació prèvia de l’Administració 
abans d’aquests desnonaments. I la disposició per part de l’Administració d’un nom-
bre d’habitatges suficients destinats a lloguer social.

Reitero el que abans ja els hi deia, en aquest cas encara amb més evidència: te-
nen a la seva disposició, convenientment anonimitzat, tot aquest material del que és 
la quotidianitat d’aquest drama de la manca de compliment del dret d’accés a l’ha-
bitatge.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic. Ara seria el torn de paraula per als grups parlamentaris. I tindria 
la paraula el diputat Oscar Aparicio, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar.

Oscar Aparicio Pedrosa

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, nosaltres val a dir que coincidim en moltes 
de les apreciacions que s’han fet en aquest informe. En tot cas, creiem que és evident 
que, tant de l’informe com de la seva exposició en aquests moments, algunes d’aques-
tes situacions que s’estan donant en aquests moments i que les patim totes les admi-
nistracions locals són inacceptables. En aquests moments, tenir gent, com vostè deia, 
en recursos no residencials com poden ser albergs o locals, tenir persones a la llista 
d’espera que triguen molt a que el seu dret sigui reconegut o que, un cop reconegut, 
no tinguin accés a aquestes places residencials, doncs, és evident que és inacceptable.

I, per tant, a partir d’aquí, jo crec que amb aquesta diagnosi..., i en aquest Parla-
ment, doncs, darrerament hi ha grups de treball i hi ha compareixences que ho estan 
debatent... Jo crec que aquí tots en som conscients i tots hi estaríem d’acord.
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Aquí el principal problema no està en aquesta diagnosi, sinó en les solucions que 
hi apliquem. Vostè fa referència a unes quantes, que nosaltres hi coincidim. En tot 
cas, les intentaré, breument..., fixar la posició, però nosaltres també creiem –i vostè 
també ho ha dit– que el que falta és un canvi de model.

Respecte a aquesta problemàtica, vostè en aquest informe –i ho ha demanat ara–
..., el pacte nacional de l’habitatge, pacte que, per cert, ja hi havia estat, en el seu mo-
ment, i, per tant... És un tema que hi havia estat, en el seu moment –parlo del 2007: 
quan va haver-hi la llei del dret a l’habitatge, posteriorment va haver-hi aquest pacte 
nacional–, i que en aquests moments no hi és. I, per tant, en un moment d’aquesta 
emergència residencial que ens trobem no ara, sinó ja fa molts anys enrere, doncs, es 
fa més necessari que mai. Un pacte que ha de ser no només entre partits polítics, sinó 
entre tots els sectors implicats en aquest tema.

Vostè també parla del pla territorial sectorial d’habitatge, que ja hauria d’haver 
estat aprovat. En aquests moments no ha estat aprovat ni tan sols provisionalment. 
Ens consta que hi ha una diagnosi feta –o això se’ns ha informat–, però, clar, és evi-
dent que si no som capaços, aquesta diagnosi, de passar-la a un vertader pla, no ser-
viran de gaire, aquestes dades. Perquè, a més, aquestes dades són les que hauríem de 
fer servir per tenir una política d’habitatge, perquè, si no, el que anem fent és posar 
pedaços: fem mesures per intentar pal·liar aquests efectes, però ho fem també una 
miqueta de manera reactiva i a cegues.

Nosaltres entenem –i bàsicament crec que això vostè també ho diu, i, de fet, és 
de sentit comú– que totes aquestes mesures, a més, necessiten un fort increment de 
la despesa pressupostària. En aquests moments, i en diferents intervencions i inter-
pel·lacions en el plenari, mocions fins i tot, al respecte..., encara no sabem quina és 
la quantia, la xifra que el Govern de la Generalitat vol destinar no aquest any, que no 
tenim pressupost, sinó més endavant, respecte a aquesta qüestió cabdal.

El que sí que sabem és que en els últims anys aquesta quantia ha disminuït, i ha 
disminuït molt. Les últimes dades són que el 2019, amb pressupost ja consolidat, i, 
per tant, en liquidació del pressupost, s’hi van invertir 193,9 milions d’euros, quan el 
2009 en teníem 437. Per tant, aquí..., una gran diferència, que també explica, doncs, 
totes aquestes possibilitats que hi ha en l’informe que s’haurien de fer.

Vostè també demana altres mesures, com un sistema àgil de valoració –resolució 
de situacions d’emergència que no s’excedeixi en el termini màxim d’un mes–, re-
cursos residencials i temporals adequats, modificació dels protocols de llançament i 
un llarg etcètera, que..., no les comentaré, perquè, de fet, hi estem totalment d’acord.

Però vostè ha fet referència –i nosaltres ho entenem, també– que aquestes políti-
ques que estan fent fins al moment han estat reactives. Calen més incentius. I és evi-
dent que cal incrementar aquest parc de lloguer. Calen incentius al lloguer..., personal, 
fins i tot. I qui li parla ha estat vuit anys en un consell comarcal que tenia aquestes 
competències, i segurament el que ens faltava era incrementar, doncs..., o buscar per-
sones..., que l’Oficina d’Habitatge busquessin aquestes unitats o aquests immobles. La 
normativa que hi ha hagut per intentar limitar –no només aquí, sinó en altres països– 
el preu de lloguer tampoc no ha funcionat, i ho hem de dir així. Però qui parla entén 
–i vostè ho ha dit– que no només cal fer aquestes polítiques reactives, és a dir, no 
només cal –que també, eh?, i és molt necessari– buscar aquestes solucions a aquests 
problemes que tenim ara..., però que no tot es pot deixar amb aquesta imprevisió, que 
ha d’haver-hi, entenem nosaltres, una política vertaderament d’habitatge.

I aquesta política d’habitatge no es fa només des de la vessant dels drets socials, 
perquè acostumen a ser, com dic, reactives, i, per tant, són una manera només de 
cobrir les emergències que hi ha, sinó que s’ha de fer des de la base de l’urbanisme, 
per incrementar aquest nombre d’immobles socials, sigui de lloguer o de compra.

A més, en el futur no només hem de mirar com estem en la situació d’ara –que, 
evidentment, tothom la sabem–, sinó que el futur també ens proporciona nous hàn-
dicaps que podem tenir. Per què ho dic, això? Perquè en aquest cas també un dels 
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problemes que ve derivat és la mobilitat residencial, que cada cop creix més, que va 
també de la mà d’una mobilitat professional. Per tant, el que està passant en aquests 
moments és que molta part d’aquesta demanda s’està concentrant en àrees urbanes, 
que és on hi ha, de fet, una major quantitat de feina i de serveis. Per tant, hi ha unes 
carències de mercat que són ja més estructurals en aquests sectors.

El mateix passa en els àmbits demogràfic i sociològic –en particular, abans par-
làvem de les persones grans, les famílies monoparentals... Això també provoca una 
tensió en el mercat immobiliari, on hi ha una oferta inadequada, i, a més, de carac-
terístiques inadequades. Per què? Perquè si algú mira les estadístiques de l’Idescat 
veurà, per exemple, que cada cop les unitats familiars són de menys quantitat de 
persones, i, per tant, això crea una major necessitat d’aquest parc immobiliari.

Per això nosaltres entenem que el que calen són mesures urbanístiques, i mesu-
res urbanístiques que s’han de fer per part de tots els grups –és evident, per a això el 
pacte nacional, de tots els actors implicats–, i que, a més, vagin molt més enllà del 
que seria l’àmbit municipal, per anar a un vertader àmbit supramunicipal.

Vostè parlava que ens trobem en aquests moments, o moltes vegades, que, per la 
inexistència d’immobles, doncs, es va passant la pilota, diguem-ho així, o els pro-
blemes d’un municipi a un altre, i és evident que les necessitats també són diferents, 
d’uns municipis a uns altres. Per tant, nosaltres entenem que cal que hi hagi un pla-
nejament territorial d’àmbit supramunicipal per donar resposta a totes aquestes si-
tuacions que comentava. Evidentment, incrementar la construcció de parc públic.

També, si cal, potser és moment de plantejar la modificació d’alguns paràme-
tres en els planejaments: tipus de necessitats, règim d’ús del sòl a molts municipis 
rurals, estudi de les càrregues de molts sectors –perquè això també és un problema 
que ens trobem molts ajuntaments, que no es desenvolupen els sectors perquè hi ha 
unes càrregues que són, en aquests moments, si més no, de difícil compliment per 
part dels promotors d’aquests.

Cal mobilitzar els sòls amb reserva d’habitatge de protecció, que en aquests mo-
ments molts estan parats, i, per tant, hi ha diferents municipis o molts municipis on 
no sempre es mobilitzen o s’acaben construint aquests habitatges.

Cal traslladar, jo crec, altres experiències que es fan en altres països i que no han 
tingut vigència o no han tingut entrada en la legislació jurídica catalana i també es-
panyola. Per exemple, el community land trust, del Regne Unit.

Cal fer també incidència en la rehabilitació d’edificis antics. I aquí, també, una 
qüestió que hem demanat de forma reiterada molts partits de la nova llei de barris, que 
en el seu moment va suposar, doncs, això, fer reformes sobretot en nuclis antics, en 
nuclis que estan degradats, i això va suposar que s’incrementés el parc d’edificis –per 
tant, els immobles. Per tant, en aquest cas, entenem que seria també una de les altres 
mesures importants.

Tot això, perquè no ens en sortirem només amb mesures pal·liatives. Nosaltres 
tenim el convenciment de que, per moltes mesures pal·liatives que estiguem fent en 
aquest moment, en l’actualitat, si no ens ho plantegem una miqueta a mitjà termini, 
amb una reforma important de l’urbanisme, amb mesures de l’urbanisme, el futur 
serà molt difícil.

Per tant, nosaltres... Evidentment, ara li he fet una valoració del seu informe, gai-
rebé no prenent el seu informe com a base, però..., perquè entenem que l’emergència 
residencial o habitacional va molt més enllà de les mesures i del col·lapse evident 
que tenen en aquests moments les..., bé, totes les administracions –volia dir «les me-
ses», però és evident que el tenen totes les administracions.

Per tant, nosaltres sí que aprofitem per fer aquesta reflexió: que cal una política 
molt més integral, molt més de la base. I, per tant, hem de començar, doncs, a posar 
les polítiques d’habitatge no a drets socials, sinó a urbanisme, i fer una modificació 
substancial de l’urbanisme d’aquest país.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de VOX. I tindria la 
paraula el diputat Sergio Macián de Greef.

Sergio Macián de Greef

Muchas gracias, señora presidenta. Señor síndic, en cuanto al informe y su título, 
sobre todo, «Retraso de la Administración en situaciones de emergencia residencial 
en Cataluña», nosotros no podemos estar más de acuerdo. Retraso de la Adminis-
tración en situaciones de emergencia residencial, efectivamente, porque entendemos 
que la obligación de proveer de soluciones habitacionales a la gente sin recursos es 
de la Administración, que no la puede delegar, no la puede cargar en las espaldas de  
los particulares.

Dice usted: «Per fer-ho possible, és imprescindible disposar d’un nombre sufi-
cient d’habitatges destinats a lloguer social.» Efectivamente. Es decir, en Catalu-
ña hay un problema grave, muy grave, de vivienda. Y para ello hay que aumentar 
de forma radical el parque público de vivienda, sobre todo el destinado al alquiler 
–también de compra, pero sobre todo el destinado a alquiler social.

Pero tenemos que distinguir, por un lado, las familias vulnerables, las que no 
pueden pagar el alquiler o la hipoteca y que tienen dificultad para mantenerse en su 
vivienda, y los okupas, por otro. Tenemos que proteger a las primeras con esta polí-
tica pública valiente, potente, de vivienda, y acorde con las necesidades sociales que 
la Generalitat no ha impulsado, y no a través de medidas que limiten los derechos 
de los propietarios y que les impongan obligaciones. Y, por otra parte, hay que com-
batir la lacra de las mafias de la okupación ilegal, que es un delito y no un derecho.

Mire, según la Secretaría de Estado de Seguridad, en Cataluña, en 2020... Es el 
año siguiente a su informe, pero es que es un informe atemporal: podría haberse 
hecho prácticamente en 2020 y en 2021. Y es coincidente en fecha, pues, con el De-
creto ley 17/2019, de 23 de diciembre, que modificaba la Ley 24/2015, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia habitacional. Y, más o menos, el informe es 
coetáneo a este decreto ley.

Pero, como le digo, las okupaciones, pues, han subido en Cataluña un sesenta y 
seis por ciento en cinco años. En otras comunidades –en Madrid y Andalucía– tie-
nen menos de la mitad. Es decir, Cataluña tiene más okupaciones que Andalucía y 
Madrid juntas, por ejemplo, y habrá que preguntarse por qué.

Mire, hay que terminar con una legislación que es favorable a la okupación ilegal 
y que ha sido promovida por la izquierda y por el separatismo. En concreto, en Ca-
taluña el Decreto ley 17/19, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 24/2015, 
que ha sido convalidado por el Parlament, lo tumbó el Tribunal Constitucional. Lo 
tumbó, entre otras cosas, porque invadía competencias estatales. Pero este decreto 
obligaba a determinados propietarios no solo a ofrecer un alquiler social a quienes 
no pueden pagar el alquiler o la hipoteca, sino también a quienes hubieran ocupado 
una vivienda de manera ilegal. Y esto es una barbaridad. Es la primera vez que una 
ley en España amparaba y reconocía derechos a los okupas. Y esto es muy grave: 
vulnera derechos constitucionales y no resuelve el problema de la escasez de vivien-
da social que existe en Cataluña, sino que lo agrava.

Y un ejemplo –y esto lo hemos visto los que hemos trabajado en un juzgado–: 
cuántas veces una familia vulnerable, que tiene reconocida por la mesa de emergen-
cia su condición de familia vulnerable y tiene derecho a que le sea adjudicada una 
vivienda, se ve impedida de acceder a la misma porque en la vivienda que le iban a 
asignar se han metido unos okupas. Es decir, eso agrava el problema y no lo solventa.

Ahora se nos brinda una nueva oportunidad para abordar el tema de la okupa-
ción y las situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda, con medidas efi-
caces y que respeten el marco constitucional. De hecho, ahora mismo, estos días, 
están teniendo lugar las comparecencias en la ponencia de la mesa de emergencia 
habitacional en el Parlament, y espero que esto sirva para que..., o podamos llevar a 
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cabo una ley que respete, como digo, las competencias estatales y que lleve a cabo 
medidas de carácter eficaz.

Porque no se trata de intervenir el mercado de alquiler y de compra mediante 
la regulación de precios. Esto se ha demostrado que no funciona en ciudades como 
Berlín. ¿Por qué? Porque el principal problema es de la oferta. Nosotros queremos 
crear las condiciones regulatorias jurídicas óptimas para que la oferta pueda crecer, 
y, por ende, bajar los precios. Y, al mismo tiempo, hay que aumentar, como decía al 
principio, el parque público de viviendas en alquiler social.

La ley tiene que respetar, primero, el marco de competencias con el Estado –el 
tema de la regulación, por ejemplo, de los alquileres es un tema de competencia 
estatal–, y, luego, hay que hacer políticas eficaces y dotarlas de más recursos pre-
supuestarios –en esto también coincidimos con lo que usted señala en el informe– 
para resolver la falta de viviendas para las personas más vulnerables y en riesgo de 
exclusión residencial, pero no a costa del derecho de propiedad de los particulares. 
Reitero que la obligación de ayudar a las personas vulnerables es de la Generalitat, 
que no la puede delegar, no la puede trasladar a los particulares.

Es necesario incrementar el parque público de vivienda social y protegida tanto 
en régimen de propiedad como de alquiler. La política en materia de vivienda públi-
ca de estos últimos años de la Generalitat ha sido inexistente. En 2020, por ejemplo, 
había inscritas 141.000 personas como demandantes de una vivienda de protección 
oficial. Y la Agència de l’Habitatge de Catalunya adjudicó 983 en alquiler –menos 
de mil–, 769 del parque público y 214 del parque cedido. Son datos de la memoria de  
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 2020. Es decir, para 141.000 demandantes 
de vivienda de protección oficial se adjudicaron menos de mil.

Asimismo, en Cataluña hay un porcentaje muy bajo de vivienda en alquiler so-
cial, en torno a un dos por ciento, muy lejos del treinta por ciento que tiene Holanda 
o del 16,8 por ciento que tiene Francia. Que estos sí que son estados del bienestar 
que protegen a sus ciudadanos, y esto sí que es destinar los recursos a lo que verda-
deramente importa.

Toca, en Cataluña, eliminar gasto político superfluo y destinar más recursos a una 
necesidad primaria y urgente como es la vivienda. Entendemos que, por tanto, menos 
Diplocat, menos embajadas, menos nanosatélites, menos TV3 y más vivienda social.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou 
Cicle per Guanyar. I tindria la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic, pel seu informe, que compartim i hem de 
valorar positivament, així com també la seva intervenció, la seva exposició a l’hora 
de presentar-lo, amb la que coincidim plenament. Bé, és obvi –altres grups ja ho han 
repetit, vostè també, però hem d’emfasitzar-ho, també–, estem davant d’una situa-
ció d’una gravíssima crisi habitacional en el nostre país. Aquest és un problema de 
primera magnitud. Jo diria que és un dels grans problemes que té aquest país, i que, 
per tant, les administracions públiques tenen l’obligació de resoldre amb celeritat  
i amb absoluta prioritat.

Mirin, com s’explica que a l’Estat espanyol, amb un govern teòricament d’es-
querres, que a la Generalitat de Catalunya, amb un govern teòricament encapçalat 
per un partit d’esquerres, només trobem petites polítiques reguladores davant d’un 
problema d’una magnitud tan enorme, i, malgrat aquestes petites i minses polí-
tiques reguladores, veiem que el problema no deixa de créixer i d’agreujar-se, i, 
malauradament, aquesta tardor tindrem l’ocasió de veure una situació extremada-
ment dramàtica, que, sense dubte, ens interpel·larà i ens obligarà a respondre a un 
repte urgent?
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Doncs perquè no hi ha una voluntat ferma i decidida d’enfrontar-se al gran capi-
tal immobiliari. I, escoltin, tinguin el convenciment que aquesta és l’única via. Clar 
que no és fàcil. És un gran capital, hegemonitzat per la banca, pels grans tenidors, 
pels grans fons d’inversió internacional. Evidentment, és una batalla molt difícil. 
Però, escoltin, no confiïn en que regulant aquest mercat se’n sortiran, perquè el mer-
cat de l’habitatge és un dels mercats més ineficients del món. Aquest mercat no fun-
ciona, és un fracàs. No és capaç d’assignar eficientment els recursos. I, a més, resulta 
que aquest recurs és un dret fonamental.

Per tant, vostès volen resoldre un dret fonamental amb un mercat que és, per natu-
ralesa, un fracàs pel que fa a la seva eficiència. Per tant, no l’han de regular, l’han d’in-
tervenir, i amb urgència. I fins que no s’intervingui l’habitatge no hi haurà una solució.

I això passa per, efectivament, promoure un gran parc d’habitatge públic que as-
soleixi com a mínim –com a mínim– una tercera part del conjunt del parc de l’ha-
bitatge. Passa per expropiar els pisos buits en mans de grans tenidors i en mans dels 
fons d’inversió, en mans de la banca, que estan expressament buits per tal de forçar 
a l’alça els preus del mercat. Per tant, això cal expropiar-ho. Cal regular, òbviament, 
els preus del lloguer i cal evitar els desnonaments, aturar els desnonaments, aques-
ta alarma, aquesta emergència social dels desnonaments que tenim en aquests mo-
ments, i que, malauradament, creixerà aquesta tardor i aquest hivern.

Perquè sí, es segueixen produint desnonaments de famílies vulnerables, cada 
setmana, sense alternativa habitacional. I els Mossos d’Esquadra, sí, continuen col-
laborant i participant d’aquests desnonaments. Continuen fent-ho. I això és una xa-
cra, és una violència que cal aturar. Això és violència contra la població vulnerable 
d’aquest país. I cal aturar-la, i cal aturar-la ja. Cal aturar els desnonaments a famí-
lies vulnerables sense alternativa habitacional. I una pensió o un hostal no és una 
alternativa. Això és indignant. Això no és compatible amb una vida digna, amb unes 
condicions de salut i de benestar mínimes. Per tant, el que cal és una alternativa ha-
bitacional pública, digna i en condicions.

I, davant d’això, el que observem és que persisteix la descoordinació entre la Ge-
neralitat, els ajuntaments, els jutjats i la policia. I, pels uns o pels altres, continuem 
assistint a situacions en que no hi ha l’alternativa habitacional adequada, i, finalment, 
s’executa tràgicament el desnonament. I això genera problemes greus de salut en la 
població afectada: problemes greus de salut mental, problemes greus de precarietat 
sobre aquestes famílies i sobre els infants d’aquestes famílies. I això és una respon-
sabilitat pública que requereix una resposta urgent.

D’altra banda, hi ha un problema de model de desenvolupament. S’està optant 
per un model de desenvolupament que estimula la gentrificació, és a dir, que cada 
vegada fa més inviable i més insostenible l’assolir un habitatge digne a les nostres 
ciutats, perquè s’opta pel turisme de masses, etcètera. I això genera una expulsió 
permanent de població cada vegada en situacions més precàries cap a les  perifèries 
urbanes. Per tant, hi ha un problema de model de desenvolupament. Mentre no can-
viïn aquest model de desenvolupament i les seves prioritats, la gentrificació es se-
guirà produint, perquè és estructuralment complementària i derivada d’aquest model 
de desenvolupament.

Per tant, efectivament, hem de modificar el model de desenvolupament. Hem 
d’intervenir sobre l’urbanisme, alliberar sòl, posar sòl disponible per a les polítiques 
públiques d’habitatge.

Bé. Amb això acabo, compartint, síndic, el seu informe, la seva exposició, la ma-
joria de les seves propostes i recomanacions, però, en tot cas, subratllant quin és el 
nostre punt de vista sobre la solució a aquest greu problema.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
I tindria la paraula el diputat Joan Carles Gallego Herrera.
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Joan Carles Gallego i Herrera

Bona tarda de nou. Agrair l’informe de la sindicatura. Compartim l’anàlisi i les 
recomanacions que fa. Però agrair l’informe, també, perquè entenem que és una ac-
tuació d’ofici, i, per tant, diguéssim, això també és positiu, perquè detecta un pro-
blema real sobre el que cal actuar, no?

Perquè quan parlem d’emergència habitacional crec que no estem parlant només 
de desnonaments i de famílies vulnerables –que sí–; també parlem d’altres qüestions 
derivades de la problemàtica que tenen les polítiques d’habitatge al nostre país, com, 
per exemple, per citar-ne només un exemple, la problemàtica de l’emancipació ju-
venil. No oblidem, diguéssim, que a Catalunya l’emancipació juvenil cada cop està 
més endarrerida; alguna cosa hi deu tenir a veure, també, la incapacitat del jovent 
de poder accedir a un habitatge en condicions i tal, no?

Coincidim en que l’emergència habitacional no es pot abordar al marge d’una 
política d’habitatge general que garanteixi el dret a l’habitatge per a tothom. I aquí 
hi coincidim; crec que el síndic ho situa, i nosaltres també hi estem d’acord. I per 
això..., la importància d’un pacte nacional per l’habitatge; també, evidentment, un 
pla de xoc, però un pacte nacional per l’habitatge que els diferents agents..., amb 
tots els agents implicats, que garanteixi els recursos, la despesa pública que s’ha 
de situar en l’habitatge i que posi també l’habitatge al centre de l’acció política del 
Govern. Perquè, evidentment, cal revertir males pràctiques: el tema de l’assetjament 
immobiliari, el tema dels pisos buits, els usos irregulars de l’habitatge de protecció, 
el mal estat de conservació de bona part de l’habitatge del nostre país.

D’acord que cal intervenir sobre aquestes males pràctiques, aquesta mala situació, 
però cal una aposta decidida per augmentar clarament l’oferta d’habitatge, un parc 
d’habitatge públic. Cal actuar clarament per rehabilitar el parc d’habitatge realment 
existent, no només per un problema de conservació del parc d’habitatge, sinó també 
per fer-lo més eficient energèticament en un moment de necessitats climàtiques. Cal 
posar en ús habitatges avui buits, habitatges desaprofitats, per donar, diguéssim, ser-
vei a les persones.

Per tant, coincidim en aquestes recomanacions, que crec que, d’una manera o al-
tra, també situa l’informe del Síndic, perquè, evidentment, amb una política integral 
d’habitatge serà després també més fàcil atendre l’emergència, i atendre l’emergèn-
cia habitacional de forma àgil, de forma ràpida i amb una qualitat en la resposta, 
que, malauradament, és lo que no es dona en aquests moments: ni la resposta és àgil 
–i això ho assenyala clarament el síndic, els retards que hi han per resoldre les si-
tuacions, però també per donar-li la resposta, no només la resolució administrativa, 
sinó també donar-li la resposta concreta–..., i també, a vegades, la qualitat de la res-
posta habitacional que es dona també deixa molt a desitjar.

Per tant, coincidim en l’informe. I crec que el que cal és intentar situar les políti-
ques d’habitatge, amb els recursos i les polítiques necessàries, en el centre de l’acció 
política del Govern.

I res més. Gràcies. I felicitar de nou l’informe, que crec que és útil i necessari 
que el Govern el tingui en compte per a la seva acció.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
I tindria la paraula la diputada Cristina Casol Segués.

Cristina Casol Segués

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic, per la vostra tasca. I, també, traslladar el 
nostre agraïment a tot el vostre equip. Volem defensar, com vostè, que cal actuar per 
garantir polítiques valentes i decidides per fer front a aquesta situació d’emergència 
referida a l’habitatge del nostre país.

Per endavant i per situar-nos, us diré que som un país amb un mercat molt reduït 
de lloguer. Tradicionalment, la dictadura franquista ens va inculcar, als anys seixan-
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ta del segle passat, que calia ser propietari per deixar de ser proletari. I per aquesta 
raó la compra de l’habitatge era el més habitual en l’època, i es van descuidar molt 
l’opció del lloguer i les corresponents promocions de lloguer.

Això fa que estiguem molt allunyats del percentatge necessari d’habitatges de 
lloguer, i, consegüentment, estem a la cua del parc social de lloguer en el nostre 
país en comparació amb la resta de països més avançats d’Europa. Això significa, 
sobretot, com hem vist fa poc, que la pressió dels preus és molt difícil de contenir, 
perquè no hi ha l’oferta que caldria i tenim molta demanda de lloguer privat..., al-
hora de públic.

També cal tenir en compte que la propietat dels habitatges de lloguer està molt 
atomitzada, de forma que gairebé un setanta per cent d’aquesta propietat es concen-
tra en mans de propietaris que tenen al voltant de dos habitatges, i que l’any 2008, 
després que explotés la famosa bombolla immobiliària, es van deixar més d’1 milió 
d’habitatges buits..., que passessin a mans d’entitats financeres, en lloc de posar-los 
en mans de titularitat pública. Ara ens trobem que aquests habitatges els tenen in-
versionistes que no saben el que tenen ni saben què fer-ne, i només fan que buscar 
com rendibilitzar-ne l’adquisició i la venda. I, per descomptat, no s’ocupen ni es pre-
ocupen de la realitat de les persones que hi viuen.

Això ens porta, sobretot, a dues premisses. La primera, que per combatre l’emer-
gència residencial hem d’incrementar el parc públic de lloguer, l’assequible i el so-
cial, per donar resposta a aquesta emergència residencial. Hi ha diferents vies, com 
hem parlat fins ara: el tanteig i retracte, la nova construcció, línies de finançament 
de l’Institut Català de Finances.

I també crec que caldria explotar fórmules com el lloguer social privat concertat. 
Se n’ha sentit a parlar aquests dies. És a dir, nosaltres ho fem així en la sanitat i en 
l’educació per garantir un bon servei. El lloguer social privat concertat ens podria 
donar una oferta d’habitatge de servei de molta qualitat. A Berlín utilitzen aquesta 
via de lloguer social concertat, perquè els habitatges socials de lloguer s’equiparen 
a un servei bàsic que s’ha de garantir.

En el mentrestant, i com a segona premissa, hem de frenar els llançaments de 
lloguer de famílies vulnerables, és obvi, i ho hem de fer d’una forma contundent i 
planificada. I per a això recordem que tenim una moratòria, que l’Estat espanyol va 
fer pel covid, que acaba aquesta tardor. Amb la voluntat de planificar, el Govern ha 
vinculat el pacte nacional pel dret a l’habitatge –que el conformen tots els agents 
governamentals, entitats vehiculades en el territori– amb el seu corresponent full de 
ruta, que és el pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya, i que hi ha el com-
promís per a una aprovació inicial abans d’acabar aquest 2021.

D’aquesta forma, podrem modificar i mirar amb una mirada..., una planificació de 
mirada llarga. Però, com hem dit abans, ara mateix hem d’adquirir habitatges per te-
nir més gruix en el parc públic. Les operacions d’adquisició de dret preferent per tan-
teig i retracte dels habitatges procedents d’execució hipotecària les poden fer l’agència 
i els ajuntaments, i amb línies de conveni amb la mateixa agència d’habitatges i amb 
l’Institut Català de Finances, per finançar l’adquisició. L’any passat hi havia les línies 
de l’ICF 1 i l’ICF 2, que, a més, feia jugar entitats en aquesta adquisició.

I aquí arribem al cap del carrer, quan parlem d’ajuts, ajuts per als ciutadans que 
no poden pagar les rendes de lloguer, i parlem de les famoses prestacions de lloguer 
finançades per l’Estat espanyol amb convenis amb totes les comunitats autònomes 
a través del plan estatal de vivienda, i que ajuda a mantenir el lloguer al domicili 
familiar ajudant a pagar una part d’aquesta renda. Però, què passa? Que no arriben 
prou recursos del Mitma a Catalunya. El ministeri no dona a la nostra comunitat 
autònoma prou recursos, quan sap que Catalunya està dintre de les poques comuni-
tats autònomes on està estudiat i quantificat que l’esforç de les famílies per pagar les 
rendes de lloguer supera el trenta per cent dels seus ingressos. Ho repeteixo: no ar-
riben prou recursos del Estado, i ens trobem amb una realitat desigual en el conjunt 
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de l’Estat. Perquè no és justa, la seva distribució lineal; en tot cas, no hi ha res just 
per als catalans quan la justícia ha de vindre de Madrid.

Respecte al pla de xoc per fer front a aquesta emergència, evidentment hem 
d’agilitzar la valoració de les resolucions de les situacions d’emergència, que no hau-
rien de superar un mes, però les dificultats dels serveis socials, que ja estaven col-
lapsats amb anterioritat a la crisi de l’emergència residencial, fan que sigui bastant 
impossible vehicular-ho. I per aquesta raó..., també penso que reforça la idea que cal 
reforçar el parc públic.

Els recursos residencials s’han de pensar amb recursos residencials temporals, 
per a situacions d’urgència. També hem de revisar i revisem els protocols dels tribu-
nals abans dels llançaments. I impulsar el programa 60/40, que fa que les adminis-
tracions locals, per als casos més urgents, es pugui anar al mercat privat de lloguer, 
agafar un habitatge i sufragar el cost de la renda entre l’Agència de l’Habitatge –en 
aquest cas, el Govern– i les administracions locals.

Estem d’acord que hem d’incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer, però 
no hem de descuidar el tema més important també que rau aquí, que és el manteni-
ment d’aquest habitatge. I és molt específic per a cada família poder-se mantenir en 
el seu habitatge. La realitat personal requereix solucions molt diferents.

I una més: hem de tindre una més i millor gestió, perquè estar en situació de risc 
afecta la qualitat de vida de les famílies, de la gent. I aquest risc, com vostè també 
ha dit, va directament lligat a l’arrelament: amb les xarxes familiars de suport, amb 
les escoles, amb la sanitat, amb aspectes com vulnerabilitat d’infants i de persones 
grans. I per tots ells hem de treballar, per garantir que entre tots tinguem dret a un 
habitatge digne i de qualitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana. I tindria la paraula la diputada Anna Balsera.

Anna Balsera i Marín

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda al senyor síndic i a tot el seu equip. I, no-
vament, moltíssimes gràcies per tota la tasca i per aquest informe, i, sobretot, per 
aquesta explicació, que en podríem subscriure pràcticament la totalitat. I reiterar, de 
veritat, el nostre agraïment. En aquest sentit, sí que volíem esmentar que aquest in-
forme va ser emès el 2019, i en el seu moment la secretaria que depenia del Depar-
tament de Territori ja va donar resposta a aquestes recomanacions.

Però, bé, a nosaltres ens agradaria realitzar les següents consideracions. D’una 
banda, torno a reiterar que era un informe del 2019 i que segurament en l’actuali-
tat –2021– la situació ha empitjorat, i és que la crisi de la covid ho ha agreujat tot. 
Per tant, crec que encara és un tema més cabdal i que hem de seguir treballant en 
aquest sentit.

Pel que fa al pacte nacional, ja és un compromís del nou Govern, i, de fet, així es 
va incorporar al pla de govern.

Sobre l’increment de la despesa pública en polítiques d’habitatge, ja es va dir que 
l’objectiu era arribar als 1.000 milions d’euros, i, de fet, ja n’està pressupostat un 
augment considerable. Per tant, continuem en aquesta línia.

El tema del tanteig: ja són més de 3.200 els béns adquirits per l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, per un import superior als 160 milions d’euros.

I també m’agradaria esmentar que la passada legislatura el Departament de Jus-
tícia, amb la consellera Ester Capella al capdavant, va treballar en el Decret llei 
9/2019, de contenció de preus del lloguer, però, bé, com ja coneixem, no va superar 
el tràmit parlamentari.

També en l’actualitat crec que és un gran..., bé, crec no, estic segura que és un 
gran repte d’aquesta legislatura, l’habitatge i l’emergència residencial. De fet, estem 
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en la fase de ponència de la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional, i és que és cabdal. De fet, vull recordar 
la companya diputada del Congreso de los Diputados, la companya Pilar Valluge-
ra, que deia la setmana passada en seu..., al Congreso, que és un dret fonamental, 
l’habitatge, perquè d’aquest dret en depenen altres, com el dret a l’honor, el dret a 
la dignitat, el dret a la intimitat. Per tant, no pot ser merament un bé de mercat. No 
podem comparar l’habitatge a qualsevol altre bé.

També, en la mateixa línia, el Ple de Barcelona la setmana passada, si no recordo 
malament, va aprovar, a proposta d’Esquerra Republicana, que..., la ciutat de Barce-
lona com a zona de mercat d’habitatge tens. Per tant, crec que són molts els munici-
pis, també, que estan ja treballant en aquesta línia.

I, per últim, sí que m’agradaria fer esment que recordem al Gobierno de España 
que les mesures fineixen el dia 31 d’octubre, no?, però que no només ens podem que-
dar –i no vull que soni malament, sinó...– en ficar pegats, no?, com ara suspenem 
llançaments, o ara, durant la pandèmia, parlem de la clàusula rebus per regular els 
contractes d’arrendament..., sinó que aquí, com ja deia en la seva exposició el síndic, 
hem d’anar a l’arrel del problema i hem de tractar el tema de l’habitatge.

I, per tant, ho torno a reiterar: mà estesa. I aquesta ha de ser la legislatura en que 
entomem aquest repte, que és cabdal.

I moltíssimes gràcies novament.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del síndic de greuges per poder respondre a 
les diferents preguntes que li heu formulat els grups.

El síndic de greuges

Molt breument, i, de nou, agraint les intervencions. Primer, recordar-los que des 
del 2007 la institució del Síndic ha presentat al Parlament informes sobre el dret a 
l’habitatge, i no els faré el repàs dels títols. De vegades anava una mica, també, a 
mercè de problemàtiques que es suscitaven –com els afectats per l’índex de refe-
rència, amb les hipoteques, i un llarg etcètera–, però el que mana, lo que avui es-
tem presentat o que els hi recordo, és la realitat de les queixes. O sigui, no és que 
el Síndic sigui un departament d’investigació sobre l’habitatge; comptem amb la 
col·laboració d’aquests departaments, però és la realitat del que arriba per la por-
ta –evidentment, ara en totes les seves formes tecnològiques– d’accés al Síndic, per  
a la qual cosa estem creats i estem dotats.

Que dona quadres molt diversos, segons administracions, i evidentment que hi 
han responsabilitats amb els graons. I quadres molt diversos entre administracions 
similars. El quadre actual entre municipis, o entre municipis de determinades di-
mensions importants, és molt desigual, també. Per tant, no és quelcom objectiu, es-
tructural, sempre reiteratiu, no. També hi han polítiques i polítiques; si més no, els 
hi diu el síndic, i, evidentment, en nom de tot el que rebem i del treball de les meves 
assessores i els meus assessors, sense els quals jo no els hi podria parlar. Dona un 
panorama molt divers, avui.

I no he volgut, expressament, citar les diferències entre aquests poders, però hi 
són, ho torno a dir, per rebatre qualsevol teoria passiva, de dir... «No, és que, és clar, 
tenim el problema de l’habitatge», no? Ho torno a dir, és un problema a llarg termi-
ni: el que vulguem d’aquí cinc anys s’ha de començar ara. Però n’hi ha que fa temps 
que ho han començat, n’hi ha que no; n’hi han que avui estan treballant molt bé i 
molt a fons en l’emergència; n’hi ha que la intenten fins i tot –i ho dic clarament– 
amagar.

En aquest sentit, jo..., dos grans apartats. L’any 2018, el 12 de novembre de 
2018, a la Comissió del Síndic de Greuges debatíem –i tinc aquí la carpeta amb to-
tes les anotacions– el dret a l’habitatge, qüestions urgents. I parlàvem d’ocupació. 
I  parlàvem d’ocupació de gent que no tenia títols habilitants per a l’ocupació. I ho 
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subratllàvem, criticant-ho. Perquè aquell que ocupa un habitatge que està valorat i 
adjudicat a algú i que, a més, és vulnerable, està fent un atemptat molt fort contra el 
dret a l’habitatge, i el Síndic no el protegirà en absolut. I ho assenyalàvem en aquest 
informe del 2018, no? No és la solució al problema. Ens trobàvem, de vegades –i ens 
trobem–, amb llistes d’adjudicats, però el primer que arriba... No. Aquí anem a la 
cosa de més emergència i de més urgència.

Els hi parlàvem de la Sareb. Se’n recorden, de la Sareb? (Pausa.) La Sareb té uns 
beneficis fiscals immensos. Hem demanat constantment el trenta per cent del parc 
d’habitatge de la Sareb..., que es posés en mans dels poders públics com un dels 
instruments més –no és ni molt menys la solució– per fer-hi front. No se n’oblidin.

Parlàvem del tanteig i retracte, eh? Òbviament, parlàvem de l’acord amb les enti-
tats financeres. Però jo voldria centrar-me en dos telegrames sobre aquest informe, 
ara: distingim el dret a l’habitatge –com un gran dret per a tota la societat– i l’emer-
gència habitacional.

Per al dret a l’habitatge, evidentment que fa falta un gran pacte nacional per l’ha-
bitatge, actual, amb la corresponent planificació, amb una planificació territorial i 
urbanística. Amb una planificació territorial que tingui en compte, ara també, ni que 
sigui tard, el canvi climàtic, que té molt a veure, també, amb la política d’habitat-
ge –parlo d’habitatge en general: el de vostès, el meu, el de tothom–, i que té molt 
a veure amb uns canvis de concepció molt importants, que potser encara no els ha 
sabut insuflar en aquest apartat. Sí que estem parlant molt del canvi climàtic, però 
en aquest apartat tan important i transcendental continuem encara amb la barbaritat 
de viure, un percentatge elevadíssim de la població de Catalunya, concentrats en un 
espai petitíssim del seu territori. I això també té molt a veure amb la manca d’una 
autèntica política, com s’ha dit també en alguna intervenció, de l’habitatge.

Però, en un altre nivell, hi ha el tema de l’emergència habitacional, i això... I no 
ho confonguem. Ho torno a dir: el pacte o el dret a l’habitatge és matèria de tot el 
Govern –de tot el Govern–, començant pel seu president. Malament que algú es 
pensi: «No, això ja està en aquella conselleria.» No. És un tema de tot el Govern, 
començant pel seu president, i de tots els responsables importants de la societat. És 
un dels drets més elementals per als éssers humans.

Per a la resta, cal un pla de xoc, tots hi estem d’acord. Però cal un pla de xoc 
ja, un pla de xoc per a l’emergència. Jo, quan sento parlar de llistes d’espera... Com 
podem conciliar el concepte «dret a l’habitatge d’emergència» amb «espera»? I és 
quan, aleshores, hi ha assentaments, mecanismes no adients, autèntics ultratges, in-
crements de les vulnerabilitats... I en les respostes que ens fan, de vegades...: «No, 
això està a la llista d’espera.» Llista d’espera que –ho torno a dir, ho tenen quantifi-
cat a l’informe– pot arribar a dos anys. Ara parlo de l’emergència.

Per tant, sense confondre’ls, sí que els demanaria a vostès, que poden impulsar el 
Govern i que l’han d’impulsar, la màxima immediatesa i celeritat en els dos plans.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, síndic.
Bé, atès que ja hem..., no hi ha més punts a l’ordre del dia, aixecaríem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i sis minuts.
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