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COMISSIÓ DE JUSTÍCIA I DRETS HUMANS 

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el compliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2013 (tram. 250-00892/10), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57442) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 57456). 

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a) Atendre les recomanacions que recull l’informe anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent a l’any 2013. 

b) Adoptar totes les mesures necessàries per a reduir el període en què els detinguts resten a l’espera de 
comparèixer judicialment, i iniciar converses amb les instàncies judicials per a establir un sistema de 
doble conducció diària entre els centres de detenció de les comissaries i els jutjats que permeti que els 
detinguts que ingressin durant el matí passin a disposició judicial a la tarda si les diligències 
d’investigació policial han finalitzat. 

c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir el que estableixen la Llei d’enjudiciament criminal 
i la doctrina jurisprudencial i constitucional, d’acord amb les quals la detenció per una presumpta 
comissió de delictes ha de tenir la durada mínima imprescindible. 
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