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Cooperació, sol·licitantli l’aplicació de totes les mesu
res relatives als drets humans que hi són previstes, a 
més de la revisió exhaustiva de totes les transferències 
i exportacions d’armament a la regió, la lluita contra la 
vio lència de gènere, la violència sexual i la promoció 
de l’abolició de la pena de mort.

Així mateix, el Govern ha seguit amb atenció els can
vis que han viscut molts dels països del Nord d’Àfri
ca involucrats en la primavera àrab, que en alguns ca
sos han portat a situacions de vulneració dels drets 
humans. Aquest interès s’ha fet palès en les reunions 
mantingudes amb representants dels governs d’aquests 
països, inclosos els representants del cos consular pre
sent a Catalunya. El Govern de Catalunya també ha 
traslladat el contingut de la Resolució a Amnistia In
ternacional de Catalunya.

Finalment, cal dir que des del Govern s’han reforçat les 
polítiques de cooperació en aquesta àrea geogràfica i, 
més concretament, l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD), en el marc del Comitè 
Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE), va 
resoldre atorgar un total de 75.000 euros en ajut huma
nitari a Síria i als països de la regió. D’aquest import, 
50.000 € van atorgarse al Comitè Català de l’ACNUR 
per atendre els refugiats sirians desplaçats al Kurdistà 
Iraquià, i 25.000 € a l’Associació Catalana per la Pau 
per atendre els refugiats sirians desplaçats al Líban. 
L’ACCD està fent el seguiment amb aquestes entitats 
dels projectes que estan desplegant.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 
588/X, sobre el compliment de l’informe de 
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2013
Tram. 290-00528/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76135 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 588/X, sobre el com
pliment de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 (número 
de tramitació 29000528/10), us informo del següent:

El primer trimestre de 2014 la Direcció General de la 
Policia va donar resposta a totes i cadascuna de les re
comanacions de l’Autoritat Catalana per a la Preven
ció de la Tortura (ACPT), tant les que fan referència a 

qüestions de caràcter general com les que deriven de 
les visites que l’ACPT fa a diferents dependències, en
tre elles, les comissaries de policia.

Quant a l’establiment d’un sistema de doble conducció 
diària entre els centres de detenció de les comissari
es i els jutjats, el 16 de juny de 2014 la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalu
nya va dictar la instrucció 1/2014, que estableix un nou 
sistema de repartiment dels atestats en els jutjats de 
guàrdia de detinguts de Barcelona ciutat i que com a 
principal novetat contempla una segona conducció de 
detinguts a les 12:30 hores. Des del 2 de juliol de 2014 
la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) condueix les persones detingudes als jutjats de 
Barcelona ciutat a les 9:00 i a les 12.30 hores.

Aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va ser comunicada al Síndic de Greuges en 
data 3 de juliol de 2014.

Pel que fa a la durada de les detencions, la PGME po
sa a disposició les persones detingudes en el moment 
que ho ordena l’autoritat judicial, respecta els drets de 
les persones, els terminis de la detenció i l’adequació a 
l’ordenament jurídic. En cap cas s’incompleix el límit 
legal d’estada a la comissaria i els procediments poli
cials garanteixen la informació immediata a les perso
nes detingudes dels fets que se’ls imputen, de les raons 
de la detenció i dels drets que els assisteixen.

L’ordenament jurídic i la repercussió de la doctrina 
jurisprudencial en la legislació penal constitueixen el 
punt de referència ineludible en el tractament de les 
persones detingudes. La PGME considera prioritari i 
rellevant el sistema de gestió de persones detingudes; 
per aquesta raó ha incorporat un certificat de qualitat 
en la gestió i la supervisió de persones detingudes, que 
incrementa el control sobre els terminis de la detenció 
i sobre el compliment dels drets mentre es perllonga la 
privació de llibertat.

El 2 de juny d’enguany va finalitzar el termini per a 
la transposició de la Directiva 2012/2013/UE del Par
lament Europeu i del Consell relativa al dret d’infor
mació en els processos penals. La seva aplicació, que 
comportarà una evolució i un canvi operatiu de plena 
afectació a la gestió de les persones detingudes per la 
PGME, requereix, en tant que es tracta de la transpo
sició al dret nacional d’una norma comunitària, d’una 
norma específica que incorpori i harmonitzi arreu de 
l’Estat el règim jurídic de les persones detingudes.

Finalment, cal fer esment a la millora del règim jurídic 
de les persones detingudes que comportarà la trans
posició de la Directiva 2013/48/UE del Parlament Eu
ropeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2013, sobre el 
dret a l’assistència de lletrat en els processos penals i 
en els procediments relatius a l’ordre de detenció eu
ropea, i sobre el dret a que s’informi a un tercer en 
el moment de la privació de llibertat i a comunicarse 
amb tercers i amb autoritats consulars durant la priva
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ció de llibertat, que ha de produirse, com a màxim, el 
27 de novembre de 2016.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
618/X, sobre la formació específica dels 
cossos de seguretat i d’emergències amb 
relació a la Llei orgànica 15/1999, de protec-
ció de dades de caràcter personal
Tram. 290-00549/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 76367 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 618/X, sobre la 
formació específica dels cossos de seguretat i d’emer
gències amb relació a la Llei orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal (número de 
tramitació 29000549/10), us informo del següent:

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya impar
teix formació al seu alumnat sobre la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, així com sobre la normativa relativa 
al dret a la intimitat i la pròpia imatge. En el programa 
d’activitats formatives s’imparteix formació específica 
en els cursos i en les matèries següents:

Escola de Policia de Catalunya

a) Formació bàsica

– Curs de formació bàsica per a policies (CFBP)

Al CFBP es tracta la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, en les Unitats Formatives (UF):

– 5.2 Investigació de delictes. Els arxius i bancs de da
des externs.

– 7.6 Cultura, civisme i participació digital: en les 3 
hores sobre «Seguretat en el món digital» es treballa la 
Llei de protecció de dades a la xarxa (igual que en el 
Curs de gestió de tasques i competència digital).

Al professorat del CFBP se’ls lliura un document ano
menat «Decàleg (raonat) de participació i edició a l’en
torn» on se’ls informa de la normativa sobre protecció 
de dades.

Quant al dret a la intimitat i la pròpia imatge, es troben 
referències a les UF següents:

– 1.1 Sistema de seguretat pública. Limitació de drets 
fonamentals dels/de les policies.

– 1.2 Drets humans i deontologia professional. Els dos 
grans àmbits del secret professional. La relació de la 
policia amb els mitjans d’informació.

– 1.3 Dret constitucional i estatutari. 2.5. Drets fona
mentals.

– 2.4 Diversitat, entorn i policia. Atenció a la urgència 
en casos de violència masclista i domèstica.

– 3.1 Policia de proximitat. Violència masclista, de gè
nere i domèstica.

– 5.1 Dret penal i processal. Tema 4. Les actuacions 
policials amb relació a la investigació de delictes. 4.4 
Entrades, escorcolls i intervenció de comunicacions 
personals.

– Curs d’agent interí

En la matèria sobre «Els drets fonamentals i les lliber
tats públiques» es tracta sobre el secret de les comu
nicacions i el dret fonamental a la protecció del dret a 
l’honor, intimitat i pròpia imatge.

b) Formació per a la promoció

– Curs de caporal/a de policia: en la matèria «Deonto
logia» (2 h) es tracta les Recomanació REC (2001) 10 
del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als Es
tats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Poli
cia; també en la matèria de «Dret Penal i processal» es 
té el dossier del Curs de Formació Bàsica Policial com 
a referència, on consta aquest contingut.

– Curs de sergent/a de policia: a «Dret penal i proces
sal penal», al tema de reconeixement videogràfic, en 
concret, pel que fa a les filmacions per instal·lacions 
fixes o mòbils i vídeos de caràcter preventiu realitza
des per les FCS i quan es tracta les entrades en un do
micili.

– Curs d’intendent/a de policia (edició 2010): 2 hores 
específiques sobre Protecció de dades.

c) Formació per a l’especialització

– Curs d’investigació bàsica: en la matèria de Dret pe
nal i processal (4 h)

– Curs d’investigació avançada: en la matèria «Anàlisi 
de la jurisprudència penal» (9h), en temes de recollida 
de mostres, dret al secret de les comunicacions, identi
ficació d’ADN, escorcolls...

– Curs de mitjans tècnics: en el programa formatiu 
2014 consten 6 hores de marc legal en les quals també 
es tracta aquest tema.

d) Formació continuada

– Curs sobre tràfic d’éssers humans: a «Marc legal i 
jurisprudencial», en el tema d’intervenció de les co
municacions.




