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Control del compliment de la Resolució 273/
IX, sobre el desplegament de la Llei 24/2009,
del Síndic de Greuges, la comunicació de
l’actuació del Síndic com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants i la signatura d’un conveni de
col·laboració amb el Govern de l’Estat que
permeti al Síndic complir les seves funcions
en espais de titularitat estatal
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Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 48017 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 07.03.2012

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00262/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 273/IX,
sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de
Greuges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a
Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la
signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de
l’Estat que permeti al Síndic complir les seves funcions
en espais de titularitat estatal.
D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 273/IX, sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat Catalana
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes
Cruels, Inhumans o Degradants i la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic complir les seves funcions en espais de
titularitat estatal (núm. tram. 290-00262/09), us informo
del següent:
La Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, en l’article 68,
atribueix al Síndic de Greuges la condició d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumans o Degradants (ACPT).
Les funcions que ha de complir l’ACPT són, entre d’altres, el fet de visitar periòdicament els espais en què es
trobin persones privades de llibertat, fer recomanacions
a les autoritats competents, formular propostes i observacions sobre els avantprojectes de llei en aquesta matèria i exercir qualsevol altra funció atribuïda pel Protocol
facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra
la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants.
El Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions
Unides abans esmentat va ser adoptat per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 18 de desembre de
2002, i ratificat per Espanya el 4 d’abril de 2006. L’article 17 del Protocol indica que cada Estat part mantindrà,
designarà o crearà, com a molt tard un any després de la
entrada en vigor del Protocol o de la seva ratificació o
adhesió, un o varis mecanismes nacionals de prevenció.
Aquests mecanismes han d’estar dotats d’independència
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funcional i orgànica i d’estar integrats per experts amb
les aptituds professionals i coneixements requerits.
D’acord amb les previsions d’aquests Protocol i a l’empara de l’article 196.4 de l’Estatut –que encomana a la
Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, que
adopti les mesures necessàries per a executar les obligacions derivades dels tractats i els convenis internacionals– i de l’article 68 de la Llei del Síndic de Greuges,
l’abril de 2011, com a Vicepresidenta del Govern, vaig
trametre una carta al Vicepresident Tercer i Ministre de
Política Territorial en la qual demanava, d’una banda,
que es comuniqués al Subcomité per a la Prevenció de
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants, previst a l’article 2 del Protocol facultatiu,
a través del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació o
l’òrgan que considerés oportú, la condició d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants del Síndic de
Greuges, als efectes de donar compliment a l’obligació de
col·laboració amb el Subcomité, tal i com preveu l’article
75 de la Llei 24/2009.
De l’altra banda, s’informava que l’àmbit d’actuació del
Síndic de Greuges, d’acord amb el previst a l’article 78.1
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i als articles 1.b),
3.2 i 69.1 de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, queda circumscrit a l’activitat de les administracions, organismes, empreses i persones a les quals es refereix l’article 78.1 de l’EAC, ja esmentat. No obstant això, l’article
78.2 i 78.4 de l’EAC i l’article 69.2 de la Llei 24/2009
preveuen la possibilitat d’establir altres mecanismes de
col·laboració, en particular amb l’Estat, per fer efectiva
aquesta funció també en espais de titularitat estatal, i coordinar l’actuació amb l’autoritat estatal en aquesta matèria. Per la qual cosa era convenient avançar en la instrumentació dels mecanismes de col·laboració necessaris
per fer assolir l’efectivitat de tot l’esmentat, sota els principis de col·laboració recíproca i lleialtat institucional.
Atesa la manca de resposta a la sol·licitud i els canvis
produïts en el Govern de l’Estat, m’he adreçat a l’actual
Vicepresidenta i Ministra de la Presidència amb els mateixos termes, per tal d’agilitar tan la notificació al Subcomité per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de les Nacions
Unides com per establir els corresponents mecanismes
de col·laboració amb l’Estat en aquesta matèria.
A més, el Govern, amb la voluntat d’avançar en el desenvolupament de les seves institucions, aprofitarà tots
aquells mecanismes de relació amb el Govern de l’Estat de què disposa per fer efectives al més aviat possible
aquestes mesures.
Barcelona, 28 de febrer de 2012
Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Informació

84

