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SESSIÓ NÚM. 20
La sessió s’obre a les onze del matí i sis minuts. Presideix la Sra. Pajares i Ribas, acompanyada del vicepresident, Sr. Raventós i Pujadó, i del secretari, Sr. Paladella
Curto. Assisteix la Mesa el lletrat major.
Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Espadaler
i Parcerisas, Sr. Morell i Comas, Sra. Ribera i Garijo, Sra.
Ruiz i Isern i Sr. Turull i Negre, pel G. P. de Convergència
i Unió; Sra. Arcarons i Oferil, Sra. Carreras i Jordi, Sr. Casajuana i Pladellorens, Sr. Font i Cardona i Sr. Terrades
i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
Sr. Aragonès i Garcia, Sr. Carrillo Giralt i Sr. Freixanet i
Mayans, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Sr. Calbó i Roca, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sra. Civit Illa i Sr. Milà i Solsona, pel G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Ratificació dels membres 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 designats pel síndic de greuges, d’acord
amb l’article 76.4 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

professionals designats pel síndic o síndica de greuges
–en aquest cas, síndic–, que poden ésser persones al
servei del Síndic de Greuges.
Ahir vam rebre la comunicació de qui són aquests membres de l’equip de treball. Tots vostès a les carpetes tenen preparats un currículum de les dues persones que
estan designades pel síndic; dels altres ja teníem coneixement, si més no perquè formaven part del consell
assessor que es va aprovar en l’últim Ple del Parlament.
I li demanaria al secretari de la Mesa que donés lectura,
perquè així consti en acta, de les persones que ens han
arribat els seus noms.
Senyor Paladella, quan vostè vulgui.
El secretari

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en principi, les
persones designades per a la ratificació per part del síndic serien el senyor José María Mena i la senyora Eva
Labarta, proposats pel consell assessor, i amb relació a
la junta celebrada el dijous 30 de setembre. I el senyor
Ignasi García Clavel i la senyora Maria Torrecillas, professionals designats pel mateix síndic.
La presidenta

La presidenta

Gràcies, senyor Paladella.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Donem inici
a aquesta Comissió del Síndic de Greuges.

Veig que hi ha substitucions. En tot cas, si per economia
del temps després ens les volen comunicar, entraríem ja
directament a la votació, a la ratificació d’aquest equip
de treball que ens proposa el Síndic de Greuges.

Abans de donar lectura a l’únic punt de l’ordre del dia,
em permeten que excusi la senyora Carmen de Rivera,
portaveu del Grup Mixt, que per problemes d’agenda
no podrà assistir a aquesta comissió.
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Dit això, ja els he dit que a l’ordre del dia només hi ha
un punt, que és la ratificació dels membres 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 designats pel síndic de greuges, i d’acord
amb l’article 76.4 de la Llei 24/2009, aprovada el 23 de
desembre, del Síndic de Greuges.
Aquest article diu en concret –i em permetran que hi
doni lectura–, diu: «La designació dels membres 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 requereix la ratificació de la
Comissió del Síndic de Greuges.» Això és el que farem
tot seguit.
Aquest equip de treball està compost, tots vostès ho
saben, per un..., que és el síndic de greuges; dos, dos
membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges
designats pel mateix síndic, a proposta del mateix consell assessor, i un tercer, diguem-ne bloc, que són dos
SESSIÓ NÚM. 20

Per tant, iniciem la votació.
Vots a favor?
Dotze vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, ha quedat aprovat o ratificat per 12 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions.
(Adreçant-se a la Sra. Ribera i Garijo.) Senyora diputada, em demana la paraula?
La Sra. Ribera i Garijo

Suposo que està previst que puguem fer una explicació
de vot.
La presidenta

Sí, per descomptat, quan vostè vulgui, senyora Ribera.
La Sra. Ribera i Garijo

Sí, doncs, per posicionar el nostre Grup de Convergència i Unió i explicar que la nostra votació en contra de
la ratificació res té a veure amb la qualitat personal
–no menystenim ningú–, sinó amb la postura que hem
mantingut al llarg de la tramitació de la Llei del síndic,
en concret de l’estructura i del funcionament que ha de
tenir el consell assessor, i de la mateixa funcionalitat
i prioritat que es dóna en aquest moment de crisi en
aquest àmbit. Per una altra banda, també en coherència
Comissió del Síndic de Greuges
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amb la proposta que nosaltres vam presentar per designar els membres i que no va ser tinguda en compte, eh?
Res més que això, perquè consti en acta, i moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies a vostè, senyora diputada. Senyor Casajuana,
té la paraula.
El Sr. Casajuana i Pladellorens

pacitat per portar a terme la seva tasca, per això hi hem
donat suport i esperem que es posin al treballar al més
aviat..., tenint en compte que tenim milers de persones
sota custòdia de la Generalitat en els centres penitenciaris, en què cada dia, doncs, hi han persones que passen
pels centres de detenció de la Generalitat i que, per tant,
un mecanisme d’aquestes característiques ha d’ajudar
que la feina que es fa en aquests llocs sigui la més ben
feta possible i, per tant, no hi hagi cap ombra de dubte
sobre la tasca que hi fan els professionals.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres ratifiquem
aquesta proposta de composició de l’equip de treball
més permanent que tindrà l’autoritat nacional de prevenció de la tortura, en el sentit que la seva composició
ens sembla prou equilibrada.

Per aquestes raons hem donat suport a la ratificació de
l’equip presentat pel síndic.

La proposta que ens fa arribar el síndic del senyor Ignasi García Clavel, la senyora Maria del Mar Torrecillas i
els que van escollir i han sigut nomenats pel síndic dels
dotze membres del consell que vam aprovar en el Ple
del juliol, concretament el senyor José María Mena i la
senyora Eva Labarta, creiem que poden formar un excel·
lent equip de treball, compensat, plural des del punt de
vista de sensibilitats diferents i amb capacitat perquè
sigui això, un equip de treball, que no sigui un element
distorsionador i de, diríem, batalles sobre la funcionalitat que ha de tenir aquest equip de treball, sinó que
vagin per feina. I crec que està format per persones que
tenen alhora una cultura de govern i alhora, doncs, amb
el màxim respecte al que és la garantia de drets de tots
els ciutadans de Catalunya.

La presidenta

Per tant, aquest caràcter equilibrat crec que és el que
li pot donar, precisament, credibilitat i fer del síndic
aquest organisme, diríem, de persuasió, que gaudeixi
d’una autoritat reconeguda pel conjunt de la societat
catalana.

Sí que recordar que el Grup Parlamentari Popular, durant
el procés d’aprovació de la Llei del Síndic de Greuges,
ja va qüestionar el caràcter d’autoritat nacional contra
la tortura que se li atribuïa a la Llei del síndic, i també
tot el seu desenvolupament en aquest àmbit, que inclou
el consell assessor i l’equip de treball; per tant, aquesta
abstenció és absolutament coherent amb el que ja vam
manifestar en el procés d’aprovació de la llei. Però, malgrat això, vam fer un esforç en aquell Ple, que ja s’hi
han referit, del mes de juliol, per mantenir una voluntat
de diàleg sincera per arribar a un consens respecte les
persones que havien de formar el consell assessor.

Moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyor Casajuana. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el senyor Aragonès té la paraula.
El Sr. Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Sí, també per fer explicació del vot afirmatiu per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana, en coherència amb el suport
al Projecte de llei del Síndic de Greuges, en coherència
també amb el treball previ realitzat per aquest grup parlamentari al voltant de com s’implementava a Catalunya el Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura
previst en el protocol facultatiu de les Nacions Unides,
que va entrar en vigor, doncs, ja fa un parell d’anys i
que ja hauria d’estar en funcionament; finalment, es va
incorporar aquest mecanisme dins de l’estructura del
Síndic de Greuges.
I per tant, en coherència amb el nostre suport i l’aprovació del consell assessor en el Ple del Parlament del mes
de juliol, i també d’acord amb les diferents trajectòries
de l’equip que avui se’ns presenta aquí, que creiem que
tant les diferents trajectòries com les diferents sensibilitats que s’hi recullen i que tenen en comú una alta caComissió del Síndic de Greuges

Gràcies.

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, el seu portaveu, el senyor Calbó.
El Sr. Calbó i Roca

Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, molt breument,
volem explicar el sentit de l’abstenció del Grup Parlamentari Popular. Nosaltres, en primer lloc i perquè
quedi clar i que no hi hagi cap tipus de dubte, volem
manifestar el nostre respecte i consideració respecte als
membres que es van nomenar del consell assessor, com
les persones que es proposen ratificar com a membres
de l’equip de treball.

A nosaltres ens va sobtar que la resposta del Partit dels
Socialistes, d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa per
Catalunya fos plantejar un contracte d’adhesió. Era una
proposta a què un s’havia d’adherir de forma submisa.
No va haver-hi marge per al diàleg, ni per a l’acord,
ni per al consens. I és per això que nosaltres, sense tin
dre res contra ningú, vam votar en contra al Ple de la
proposta que ens feien els grups que donen suport al
Govern. Però sí que volem assenyalar que aquesta actitud sí que és la que perjudica, al nostre entendre, la
institució del Síndic de Greuges de Catalunya.
Per tant, com a conclusió, respecte a la proposta que
ens fa el síndic de les persones de la seva institució que
ens proposa, re a dir; entenem que és la seva facultat,
perquè així ho preveu, ho contempla la llei. I, respecte
a les persones proposades pel mateix consell, sense desmerèixer ningú, el nostre vot, com ja hem manifestat,
serà d’abstenció, per les raons que acabem d’explicar.
SESSIÓ NÚM. 20
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La presidenta

Gràcies, senyor Calbó. Per Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el
seu portaveu. Senyor Milà, quan vostè vulgui.
El Sr. Milà i Solsona

Moltes gràcies, senyora presidenta. Breument, per expressar la satisfacció del nostre grup parlamentari que
avui consolidem una les peces clau del nou ordenament
de la sindicatura de greuges de Catalunya, com és el desplegament del protocol facultatiu de Nacions Unides,
d’acord amb la previsió de la legislació catalana, i fer,
posar de manifest i destacar que aquest aspecte, que
havia sigut molt discutit i molt posat en qüestió, no ha
estat recorregut davant del Tribunal Constitucional per
part del Govern de l’Estat. Ha transcorregut ja el termini
per poder impugnar la Llei del síndic i no ha estat recorregut. I lamentem que sí que ho hagi fet la defensora
del pueblo en funcions.
Però, més enllà d’això, creiem que el bon funcionament del consell assessor que es va elegir per aquesta
comissió, el fet que ja s’hagi posat a treballar, el fet que
el síndic hagi pres la iniciativa de nomenar els seus assistents i el consell també hagi proposat dues persones
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de reconegut prestigi i qualificació per poder endegar
aquesta tasca, el que fa és elevar la qualitat democràtica
d’aquest país, la seguretat jurídica dels seus ciutadans i,
per tant, donar un prestigi al nostre autogovern, que res
té a veure amb temes ni d’oportunitat ni de calendari,
perquè els drets humans i les llibertats públiques no coneixen de crisis econòmiques ni interfereixen en altres
prioritats socials i econòmiques; al revés, ajuden sempre, en definitiva, al millor funcionament de la societat.
Res més, i moltes gràcies.
La presidenta

Gràcies, senyores i senyors diputats. Gràcies per les
seves intervencions en aquesta, que no tan sols és l’última, ara ja sí, Comissió del Síndic de Greuges, sinó que
tanquem tota la feina de comissions d’aquesta legislatura amb la ratificació que avui s’ha produït de l’equip
de treball del Síndic de Greuges. Per tant, moltíssimes
gràcies, senyores i senyors diputats.
S’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i tres
minuts.
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