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SESSIó NÚM. 12

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i onze minuts. 
Presideix Roger Torrent i Ramió, acompanyat del vi-
cepresident, Sergi Vilamala i Bastarras, i del secretari, 
Joan Maria Sardà i Padrell. Assisteix la Mesa el lletrat 
Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats M. Mercè Jou i Torras, Joan 
Morell i Comas, Carles Puigdemont i Casamajó i Maria 
Senserrich i Guitart, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Josep Cosconera Carabassa, pel G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché i 
Cristòfol Gimeno Iglesias, pel G. P. Socialista; M. Dolors 
Montserrat i Culleré, pel G. P. del Partit Popular de Cata-
lunya; Lorena Vicioso Adria i Marc Vidal i Pou, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael 
Ribó i Massó, acompanyat de l’adjunta per a la defensa 
dels drets dels infants i dels adolescents, Maria Jesús La-
rios Paterna. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposta de conformitat per a la designació 
de l’adjunt general al Síndic de Greuges (tram. 284-
00029/10). Síndic de Greuges. Decisió de la comissió 
sobre la ratificació del nomenament.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Bona tarda i benvingut, sín
dic, de nou a aquesta la seva comissió. Donar les grà
cies i també donar la benvinguda a Maria Jesús La
rios, que l’acompanya, i a tot l’equip del síndic que 
avui també ens acompanya: el senyor Francesc Ven
drell, la senyora Judith Macaya, la senyora Mar Moli
nas i la senyora Gemma Sarret. 

Propostes 
de conformitat acumulades relatives a la 
designació de càrrecs del Síndic de Greuges 
(tram. 284-00029/10 i 284-00030/10)

Bé, com saben tots els grups, se’ls va fer avinent l’or
dre del dia d’aquesta sessió, amb un punt, que és la 
proposta per donar conformitat a la designació de 
l’adjunt general al Síndic de Greuges, i posteriorment 
se’ls va fer arribar també la proposta d’inclusió d’un 
nou punt a l’ordre del dia, que seria també ratificar la 
designació de la senyora Olga Casado com a mem
bre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants. Per tant, aquests se
rien els dos punts de l’ordre del dia. 

Primer, donarem la paraula al síndic perquè pugui 
presentar les persones que ocuparan aquests càrrecs; 
posteriorment, hi haurà un torn de paraula per a ca
da un dels grups, i finalment procedirem a aquesta ra
tificació dels dos nous càrrecs. Per tant, síndic, quan 
vulgui.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. I gràcies a tots els membres de la 
comissió. Com vostès saben, el 25 de març del 2010 
aquesta comissió va votar per assentiment ratificar la 
proposta del síndic que el senyor Jordi Sànchez Pica
nyol fos proposat com a adjunt general del síndic, i a 
partir d’aquesta ratificació el vaig nomenar l’endemà 
mateix, essent, a partir de la nova llei que vostès van 
elaborar sobre el síndic, el càrrec d’adjunt general un 
càrrec amb un abast bastant més gran de competèn
cies del que ho era amb la llei anterior. 

El senyor Jordi Sànchez ha portat les àrees de segure
tat ciutadana i justícia; s’ha encarregat sovint del Me
canisme Català per a la Prevenció de la Tortura, fins 
fa poc autoritat catalana; de les relacions locals, amb 
els ajuntaments, amb els síndics locals, amb els con
venis singulars; s’ha encarregat del Servei d’Atenció 
a les Persones itinerant pel territori, i ha estat el que 
jo en dic afectuosament «el director de la fàbrica», la 
persona que s’encarregava de tot el procediment intern 
i del seguiment de l’evolució de tot el que significava 
complir els mandats estatutaris per defensar els drets 
de la gent.

Voldria assenyalar com a actuacions destacades que 
va dirigir ell, sota la delegació del síndic i en coordi
nació amb tot l’equip i amb mi mateix, tota la temàti
ca de l’anomenat «4F», la temàtica que es va produir 
a partir dels esdeveniments de la plaça Catalunya i 
del setge al Parlament, fenòmens com el «No vull pa
gar» o com els incendis a l’Alt Empordà i un llarg et
cètera, a part de les responsabilitats a què abans m’he 
referit.

El 16 de maig d’enguany, el senyor Jordi Sànchez va 
ser elegit president de l’Assemblea Nacional Catalana. 
D’immediat vàrem fer una anàlisi de la Llei del sín
dic, d’on es podia extreure que no hi havia una incom
patibilitat literal, dels articles, però que hi havia una 
incompatibilitat institucional i de rigor. I, per tant, 
d’immediat jo vaig comunicar al Parlament, amb un 
escrit a la presidenta del Parlament, en què li comu
nicava el que m’havia comunicat el senyor Jordi Sàn
chez a partir de la seva elecció, que acordava, pel bon 
funcionament i independència de la institució, subs
tituirlo, i per tant posar en marxa el mecanisme cor
responent, i li anunciava que tan aviat tingués un nom 
que pogués ser candidat a ocupar aquest càrrec ho co
municaria al Parlament perquè se’l ratifiqués d’acord 
amb la llei.

He de dir que aquest procés ha estat gratificant, perquè 
jo vaig pensar en un candidat que ja feia temps que 
treballava amb el síndic, primer en qüestions relacio
nades amb dictàmens de caràcter internacional i des
prés amb el que era aleshores l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura. Em refereixo, com tots vostès 
saben, al senyor Jaume Saura i Estapà, que d’ell dispo
sen tots vostès d’un curriculum vitae, que no llegiré, 
perquè seria massa extens. Però és un catedràtic ha
bilitat de dret internacional de la Universitat de Bar
celona que ha estat a diverses universitats estrangeres, 
que ha publicat un nombre bastant llarg de llibres i ar
ticles sobre els temes dels drets humans, que ha ocu



Sèrie C - Núm. 755 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de juny de 2015

COMISSIó DEL SíNDIC DE GREUGES, SESSIó NÚM. 12  4

pat diversos càrrecs acadèmics coordinant programes 
de drets humans i que ha estat molt immers també en 
la societat civil, presidint des de l’any 2004 l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, precisament. I no em 
vull estalviar de dirlos que ha estat present com a ob
servador internacional a diversos processos electorals, 
com a Guatemala, a Israel, a Timor Oriental, al Togo, 
a Bòsnia i Hercegovina i a Sudàfrica. Em sembla que 
és un candidat que reuneix totes les condicions com 
per ocupar un càrrec com el d’adjunt general al sín
dic, i és en aquest sentit que jo els proposo que el ra
tifiquin.

No sé si vaig cometre l’error de no ampliar verbalment 
de bell antuvi aquesta informació a tots els grups par
lamentaris. Ho he fet quan se m’ha insinuat, fins i tot 
fa uns dies. Però sempre, a partir del primer escrit, 
de fa ja més de dues setmanes, que vaig trametre al 
Parlament, he explicitat la meva disponibilitat imme
diata d’atendre qualsevol tipus de pregunta o d’ampli
ació d’informació.

S’escau que el senyor Jaume Saura havia estat elegit 
per vostès com un dels membres del Consell Asses
sor de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura. 
Però, a més, quan el senyor Ignasi Garcia Clavel va 
demanar deixar la seva responsabilitat al síndic com 
a responsable de l’àrea de justícia i seguretat i el seu 
lloc a l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortu
ra jo vaig proposar que el substituís en aquell lloc de 
l’equip de l’autoritat el senyor Jaume Saura. I vull que 
això quedi molt clar, perquè és un detall no pas petit. 
En la llei que vostès varen fer, l’equip que fa les visi
tes cada setmana i que informa el consell –nomenat 
per vostès, on hi ha, com saben, col·legis professionals, 
universitats, on hi ha persones de prestigi, ONG, etcè
tera– està format per tres persones nomenades pel sín
dic, de capacitat per ferho, i dues elegides pel consell, 
i totes ratificades en aquesta comissió. Quan el senyor 
Ignasi Garcia Clavel, que estava, perquè m’entenguin, 
en la quota que corresponia al síndic, va deixar aquell 
lloc, vàrem fer un gest, al meu entendre, d’obertura i 
de confiança en totes les organitzacions que vostès ha
vien triat per al conseller assessor nomenant no una 
persona del síndic, sinó una persona de les diverses 
quotes que vostès varen designar per ocupar aquest 
càrrec a l’equip. Bé, ara el senyor Saura deixa aques
ta plaça perquè passa a ser adjunt general, i en aquest 
sentit cal també substituirlo.

El Tribunal Constitucional, deuen recordar vostès, a la 
sentència sobre l’autoritat catalana ens diu, i ho vaig 
explicar aquí i seré esquemàtic i telegràfic: u, no es 
poden dir «autoritat» en nom de les Nacions Unides; 
dos, poden continuar exercint les funcions de preven
ció i combat de la tortura i els maltractaments; tres, 
seria bo un conveni amb la Defensora del Pueblo per 
col·laborar en aquestes tasques, i, quatre, si de cas, el 
Govern d’Espanya, que és l’únic que ho pot fer, si ho 
considera adequat, pot nomenar un altre mecanisme 
en el cas de Catalunya.

Amb aquesta sentència jo vaig venir a aquesta comis
sió i els vaig dir: «Fem una resolució per continuar 
treballant amb les mateixes previsions. Escriurem 
d’immediat una proposta de conveni a la Defensora 

del Pueblo, i després, si escau, plantejarem al Govern 
d’Espanya si creu oportú nomenar» –com n’hi ha di
versos a l’Argentina o al Regne Unit, o a altres demo
cràcies– «un mecanisme a Catalunya.»

Hi han dues novetats, i una ja la coneixen: la Defenso
ra del Pueblo ens ha contestat que no creu oportú fer 
cap mena de conveni. Per tant, aquesta via queda ob
turada. I sí que els manifesto que ara activarem la de 
plantejar al president del Govern espanyol si considera 
oportú nomenar un altre mecanisme. 

Però l’altra novetat és que ara, com que continuem tre
ballant, tal com diu el Tribunal Constitucional, cal 
substituir el senyor Jaume Saura i Estapà a l’equip. Jo 
els plantejo que per a aquesta plaça ratifiquin el nom 
de la doctora Olga Casado. És llicenciada en medicina 
i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona; 
és especialista en medicina familiar i comunitària; és 
màster, a més, en medicina tropical i salut internacio
nal, i té una llarga experiència professional, exercint 
ara les seves funcions a la Mútua de Terrassa. També 
té una llarga experiència de treball en temes de drets 
humans: és membre de l’Associació Memòria Contra 
la Tortura; del Grup d’Acció Comunitària en la matei
xa direcció; ara ha fet de docent en cursos..., o el pro
tocol d’Istambul, que serveix per formar el personal 
mèdic en els moments de possibles maltractaments, 
i també amb un llarg currículum, que els estalvio de 
llegir, que va en la mateixa línia. Era, i és, membre 
del consell assessor, elegida per vostès entre la quo
ta de les diverses ONG de què els vam presentar les 
candidatures. I en aquests moments, mantenint el cri
teri que vàrem fer servir també amb el senyor Saura, 
proposo que en una de les places que correspondria a 
personal del síndic triem una persona del consell as
sessor que no és personal del síndic, i que com vostès 
saben no tenen cap remuneració com a institució sín
dic. I en aquest sentit els proposo també que ratifiquin 
el nom de la doctora Olga Casado per formar part de 
l’equip del Mecanisme Català per a la Prevenció de la 
Tortura.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, síndic. Un cop feta la presentació, és el torn 
dels grups parlamentaris, i començaríem per Esquerra 
Republicana. És el torn del senyor Josep Cosconera.

Josep Cosconera Carabassa

Sí; gràcies, senyor president. Senyor síndic, equip, bo
na tarda. Bé, nosaltres, per part nostra, doncs ratifica
rem les seves propostes de nomenament, atès que es 
tracta de dues persones, ja, que han estat vinculades a 
la Sindicatura de Greuges i atès que amb els currícu
lums que vostès ens han presentat entenem que són el 
perfil correcte per ocupar aquests llocs, no?

En tot cas, desitjar a les dues persones proposa
des que tinguin el màxim encert en les seves decisions 
i que procurin posar especial atenció en les persones 
desafavorides i en les persones amb risc social.
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Atenent aquestos principis i aquestos currículums 
que ens ha presentat, per part nostra ratificaríem totes 
d ues persones.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Cosconera. És el torn ara del Grup 
Parlamentari Socialista; és el torn del senyor Cristò
fol Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, president. Síndic, adjunta, equip que 
l’acompanya, des del nostre grup també és per ratifi
car ambdues persones, atès que, des del criteri que ha 
exposat el síndic, encara que sigui esquemàtic, però 
per l’estudi que hem fet també des del nostre grup dels 
diferents currículums, entenem que són persones que 
ja porten en la seva trajectòria coneixement de la tas
ca que desenvolupa el síndic des de fa molt de temps. 
I, per tant, res a dir. Si a més a més vénen proposa
des pel síndic, i amb el coneixement, com dic, de tot 
aquest treball, des del nostre grup demanar que sí, que 
segueixin desenvolupant les seves funcions, les seves 
tasques, tal com fan, col·laborant amb el síndic i amb 
tot l’equip, i esperant que aquestes funcions, aquest 
treball constant, feixuc, i que a vegades requereix una 
mica més d’atenció i que cal la continuïtat..., estem se
gurs que la tindrà. 

I, per tant, des del nostre grup, tant el senyor Jaume 
Saura com la senyora Casado els ratifiquem.

Gràcies.

El president 

Gràcies, senyor Gimeno. I ara és el torn de la senyora 
Maria Dolors Montserrat, en nom del Grup Parlamen
tari Popular.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, honorable 
síndic, per estar avui aquí, i també, evidentment, a la 
senyora Maria Jesús Larios i a tot el seu equip que es
tan presents a la Comissió del Síndic.

La setmana passada, quan vam rebre la notificació que 
teníem la comissió, el Grup Parlamentari Popular es 
va preguntar que qui seria el síndic adjunt. No teníem 
coneixement de la persona. I, tot seguit, quan en vam 
tenir coneixement, dijous, ja a última hora de la tarda, 
per dirho d’alguna manera, en vàrem parlar, el Grup 
Parlamentari Popular, al qual jo represento en aquests 
moments, i consultat, evidentment, també, amb el nos
tre portaveu i la nostra presidenta, vam comentar en 
aquell moment, pel que fa al candidat, que és el senyor 
Jaume Saura, i coneguda la seva trajectòria i conegut 
el seu currículum..., no vam dubtar ni un moment a 
donarhi la nostra conformitat aquí en la comissió i, 
evidentment, també, a ratificarlo.

Avui també ens presenta el nom de la doctora Olga 
Casado. La coneixem, sabem la seva trajectòria. 

I, per tant, nosaltres creiem que poden tenir una bo
na tasca al seu costat desenvolupant totes aquelles tas
ques. No sé, com a adjunt general, si farà les matei
xes, les de justícia, seguretat, com vostè comentava, 
relacions locals, servei a les persones, etcètera, però 
és evident que, i des d’aquí li ho trasllado, honorable 
síndic..., li desitgem molts encerts, encerts per tot el 
que és la sindicatura i encerts pel que fa a la tasca que 
sempre, com vostè molt bé sap, hem lloat en benefici 
de Catalunya. 

I, per tant, en aquest sentit i amb aquest criteri, el nos
tre grup parlamentari ratifica, com no podria ser d’al
tra manera.

Moltes gràcies, honorable senyor Ribó, honorable pre
sident de la comissió; gràcies, senyor Torrent.

El president 

Gràcies, senyora Montserrat. I ara és el torn del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa; ara és el torn de la senyora 
Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, president. Nosaltres, també, per donar tot el 
suport a la proposta que avui ens porta el Síndic de 
Greuges. També felicitar..., i agrair la feina feta pel se
nyor Sànchez durant tot aquest temps al síndic. I tam
bé encoratjar les dues noves persones que s’incorporen 
a..., continuar treballant en defensa dels drets socials 
de la ciutadania i de les persones.

Gràcies.

El president 

Gràcies, senyora Vicioso. I ara és el torn del Grup Par
lamentari de Ciutadans, la senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gràcies, president. Bueno, nosotros, síndic…, vis
tos los currículums i oídos los motivos y criterios ex
puestos por el síndic, desde el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans ratificaremos y damos apoyo a los nombra
mientos del señor Saura como adjunto general del sín-
dic y a la doctora Casado como miembro integrante 
del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tor
tura. Pues lo mismo: les deseamos un buen trabajo y 
agradecemos los servicios prestados del hasta ahora 
adjunto general al síndic, el señor Sànchez.

Muchas gracias.

El president 

Gràcies, senyora de Rivera. I és el torn, finalment, del 
Grup Parlamentari de Convergència; és el torn del se
nyor Joan Morell. Perquè constato, i perquè quedi dit, 
que no hi ha el Grup Parlamentari Mixt.
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Joan Morell i Comas

Moltes gràcies, senyor president. Senyor síndic, gent 
que l’acompanyen de la sindicatura, el nostre grup 
parlamentari també ratificarem aquestes propostes de 
nomenament; farem confiança a aquesta proposta del 
síndic. Ens hauria agradat, potser, un procediment una 
mica més participatiu, però, bé, el nostre president 
del grup parlamentari ja va parlar amb el síndic i em 
consta que n’havien parlat. 

Per tant, desitjarem tant al senyor Jaume Saura, com a 
adjunt general del síndic, com també a la doctora Olga 
Casado, molts encerts i molt bona feina. Desitjar que 
tots dos càrrecs estiguin al servei de tothom, sigui un 
adjunt general del Síndic de Greuges de tothom, per
què bé es tracta, en tots dos càrrecs, de llocs institu
cionals. 

I, també, com que el senyor Ribó ha fet un comenta
ri del senyor Jordi Sànchez, agrair la bona feina que 
ha fet el senyor Jordi Sànchez, donarli suport, molts 
ànims, que tingui èxit i molts encerts en aquesta nova 
responsabilitat que també té ara al davant. I a tota la 
sindicatura, ànims per la bona feina que fan.

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies. I ara, si vol afegir o puntualitzar alguna cosa, 
senyor síndic?

El síndic de greuges 

Sí, jo voldria que constés en acta també el meu agraï
ment a la tasca feta per l’adjunt general fins avui, el 
senyor Jordi Sànchez. I a més subratllant un fet que 
jo crec que ens honora a tots, perquè és un fenomen 
singular a tota la democràcia de l’Estat espanyol. En 
el nostre cas, que hi han adjunts, no són adjunts de 
distribució partidària entre els grups, cosa que és un 
mètode legítim per a una institució partidària. Tant 
l’elecció del càrrec com la dels adjunts..., es basa en 
uns quòrums qualificats en el Ple del Parlament per a 
l’elecció del càrrec i una relació de confiança en el tre
ball per a l’elecció dels que col·laboren en el càrrec..., 

ratificat, que és un mecanisme que es va millorar en la 
nova Llei del síndic, en aquest Parlament.

La meva petita però intensa experiència internacional 
em fa dirlos que és una gran forma d’enfocar aquest 
tema, com fan les democràcies més madures. I, per 
tant, torno a felicitar el legislador, perquè ho va pre
veure així.

Gràcies.

El president

Gràcies, síndic. I ara seria moment de passar a aquesta 
ratificació. De les seves paraules, se’n desprèn que tots 
els grups ratifiquen aquests dos nomenaments.

Per tant, si els sembla, donaríem per votades i aprova
des per assentiment tant la ratificació de la proposta 
de designació de l’adjunt general al Síndic de Greuges, 
en la persona del senyor Jaume Saura, com la ratifi
cació de la designació com a membre de l’Equip de 
Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 
la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants de la senyora, la doctora, Olga Casado. 
Per tant s’aprovaria per assentiment.

(Pausa.)

I abans d’acabar, permetinme que, des d’un punt de 
vista de president de la comissió, agraeixi també –ho 
han fet els grups, i evidentment amb les seves paraules 
també ens sentim representats– la tasca feta pel senyor 
Jordi Sànchez com a adjunt. Val a dir que, com a pre
sident, sempre que l’hem necessitat hi ha sigut. I, per 
tant, doncs, agrairli la tasca feta a nivell general, pe
rò en particular amb relació a aquesta comissió. De
sitjarli també que tingui molta sort en aquesta nova 
etapa que ha encetat. I, igualment, felicitar i desitjar 
tots els encerts del món al nou síndic adjunt, el senyor 
Jaume Saura, i a la doctora Olga Casado.

Sense res més, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.

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