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– Curs sobre delictes informàtics: a «Marc jurídic ex
trapenal d’Internet», s’explica la LPDCP i els delictes
contra la intimitat en aquest àmbit.
– Curs d’atenció a la ciutadania: a «Dret processal» es
tracta del dret a la intimitat, però en relació amb les
filmacions que es pugui realitzar d’una persona mit
jançant càmeres estàtiques o dinàmiques.
– Curs d’actualització de seguretat ciutadana: també
es parla de la intimitat del detingut en relació amb la
utilització de càmeres de vídeo.
– Taller de gestió de tasques i competència digital: al
Bloc 4 on es parla de la Llei 15/1999, a drets i deu
res dels internautes, on hi ha un qüestionari de bones
pràctiques i els alumnes han d’escriure un decàleg de
bones pràctiques (no només de la protecció de dades).

El 14 de novembre de 2013 el conseller d’Interior va
comparèixer a la Comissió d’Interior per donar expli
cacions sobre aquest assumpte. En aquella intervenció
es va recordar el principi de tolerància zero respecte
a aquelles irregularitats que comportin la vulneració
de drets fonamentals als ciutadans, de manera que, en
el supòsit que durant la instrucció del procediment ju
dicial o disciplinari es posés de relleu la divulgació
d’informació sobre la vida privada que pogués afectar
la reputació i el bon nom de la víctima, s’actuarà amb
fermesa i s’adoptaran les mesures pertinents.
Barcelona, 31 de juliol de 2014
Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

– Curs sobre procediments bàsics d’actuació en poli
cia administrativa: en l’Àmbit 3. Policia de seguretat,
quan es tracta sobre el Nivell de garanties en la identi
ficació de persones.

Control del compliment de la Resolució
619/X, sobre el compliment de l’Informe de
l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la
Tortura corresponent al 2013

Escola de bombers i protecció civil

Tram. 290-00550/10

En el Programa d’activitats formatives 2014, en el dar
rer quadrimestre d’enguany, s’ha inclòs el Curs d’auto
aprenentatge virtual de línies bàsiques de la protecció
de dades personals, adreçat als professionals del Cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb l’ob
jectiu de sensibilitzar aquest personal d’emergències
de la importància de la protecció de dades de caràcter
personal i sobre la normativa relativa al dret a la inti
mitat i a la pròpia imatge.
Pel que fa a dilucidar qualsevol vulneració de la Llei
orgànica 15/1999 que s’hagués pogut produir amb mo
tiu dels fets del 5 d’octubre de 2013, assenyalar que
la Direcció General de la Policia no és responsable,
ni directament ni indirectament, dels comunicats d’un
sindicat de policia, els quals tenen personalitat jurídi
ca i plena capacitat d’obrar. La llei orgànica de lliber
tat sindical regula el règim de responsabilitats que els
corresponen.
Els agents del cos de Mossos d’Esquadra coneixen
el règim estatutari al qual estan legalment sotmesos,
l’obligació de guardar secret rigorós respecte a totes
les informacions que coneguin en el compliment de
les seves funcions i les responsabilitats a què estan
subjectes en cas d’incompliment de la normativa sobre
protecció de dades de caràcter personal o la protecció
del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
Les circumstàncies en què va produir-se l’actuació po
licial a què fa referència la Resolució estan sent ob
jecte d’investigació del Jutjat d’Instrucció núm. 20
de Barcelona, que va incoar les diligències prèvies
2846/2013-C; els expedients disciplinaris incoats pel
director general de la Policia estan pendents de la re
solució del procediment judicial.
4.50.01.
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Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 76136 / 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 619/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 290-00550/10), us informo del següent:
La Direcció General de la Policia va donar resposta a
totes i cadascuna de les recomanacions de l’Autoritat
Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT) el
primer trimestre de 2014.
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PGME) garanteix el compliment dels drets que correspo
nen a les persones detingudes. La detenció només es
produeix en els casos i en la forma que preveu la llei.
L’ordenament jurídic sobre la detenció, així com els
principis d’actuació que observa la PG-ME en el trac
tament de persones detingudes, són els mateixos que
per a la resta de forces i cossos de seguretat.
El sistema de gestió i de supervisió de la detenció que
aplica la PG-ME en el seu treball diari incrementa
el control sobre els terminis i sobre el seguiment del
compliment dels drets de les persones detingudes, des
del seu inici i mentre es perllonga la situació de priva
ció de llibertat.
La PG-ME posa a disposició del jutjat les persones de
tingudes en el moment que ho ordena l’autoritat judici
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al. En tots els partits judicials existeixen instruccions
o protocols de coordinació entre els jutjats i la PGME en els quals es regulen les comunicacions de la
detenció a l’autoritat judicial, el moment en què s’han
de conduir els detinguts a presència judicial i el lliu
rament dels atestats al jutjat competent i al Ministeri
Fiscal. Cal esmentar que en data 16 de juny de 2014 la
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va dictar la instrucció 1/2014, que esta
bleix un nou sistema de repartiment dels atestats en
els jutjats de guàrdia de detinguts de Barcelona ciutat
que, com a principal novetat, contempla una segona
conducció de detinguts. En compliment d’aquesta ins
trucció, a partir de la seva entrada en vigor el dia 2 de
juliol de 2014, la Policia de la Generalitat condueix les
persones detingudes als jutjats de Barcelona ciutat a
les 9:00 i a les 12.30 hores.
L’aplicació de la Directiva 2012/2013/UE del Parla
ment Europeu i del Consell relativa al dret d’informa
ció en els processos penals comportarà un canvi ope
ratiu en la gestió de les persones detingudes, d’acord
amb el que decideixi la transposició de la norma co
munitària que harmonitzi arreu de l’Estat el règim ju
rídic de les persones detingudes.
Indicar, també, que la transposició de la Directiva
2013/48/UE del Parlament Europeu 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 europea, i sobre el dret
a que s’informi a un tercer en el moment de la priva
ció de llibertat i a comunicar-se amb tercers i amb au
toritats consulars durant la privació de llibertat ha de
produir-se, com a màxim, el 27 de novembre de 2016.

c) Han de complir i observar amb la diligència deguda
els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l’or
denament jurídic en la detenció d’una persona.
La Direcció General d’Administració de Seguretat
(DGAS), per la seva banda, va fer difusió, el 18 de fe
brer de 2014, de l’Informe de l’Autoritat Catalana per
a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2013 als
213 cossos de policia local de Catalunya, a efectes del
seu coneixement i trasllat a les seves organitzacions
policials.
La DGAS, d’acord amb el Decret 320/2011, de 19
d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior
té, entre d’altres, la competència de coordinació de les
policies locals i el foment de l’homogeneïtzació dels
mitjans i els procediments comuns del sistema de se
guretat i policia. La competència per a fer el segui
ment administratiu del procés de la detenció corres
pon a cadascuna de les policies locals de Catalunya.
Finalment, assenyalar que el 19 d’abril de 2014, en
l’àmbit de la Comissió de Policia de Catalunya, es va
constituir un grup de treball per establir criteris, pau
tes i procediments comuns entorn al procés de la de
tenció i custòdia dels detinguts. El grup de treball ana
litzarà els procediments, les instruccions i les pautes
operatives que envolten el procés de la detenció per
tal d’assegurar que la prestació del servei policial, per
qualsevol dels cossos de Policia Local de Catalunya,
es realitzi amb els mateixos estàndards i amb criteris
de qualitat i les garanties legals.
Barcelona, 31 de juliol de 2014
Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

El sistema de registre i custòdia de persones detingu
des està informatitzat des de l’inici de la detenció fins
que finalitza. Aquest sistema permet registrar totes les
circumstàncies produïdes durant el procés de la deten
ció i la custòdia i està sotmès a la supervisió dels co
mandaments responsables de la instrucció de les dili
gències policials.
Les aplicacions informàtiques de custòdia i detenció i
d’imputació i seguiment de detencions enregistren les
hores exactes d’entrada i sortida, les hores en què es
complimenten els drets de les persones detingudes, les
circumstàncies en què es realitzat la custòdia i les in
cidències que durant aquest període es puguin produir.
La llei de la PG-ME estableix els principis d’actuació
que han d’observar els membres del Cos de Mossos
d’Esquadra pel que fa al tractament de detinguts, que
són els següents:
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Control del compliment de la Resolució
620/X, sobre una piulada del regidor de
l’Ajuntament de Vic Josep Anglada
Tram. 290-00551/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 76137 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 02.09.2014

A la Mesa del Parlament

a) Han d’identificar-se degudament com a tals en el
moment d’efectuar una detenció.

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 620/X, sobre una
piulada del regidor de l’Ajuntament de Vic Josep An
glada (número de tramitació 290-00551/10), us infor
mo del següent:

b) Han de vetllar per la vida i la integritat física de les
persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i
han de respectar-ne els drets, l’honor i la dignitat.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PGME) ha actuat respectant la voluntat de la família del
menor i d’acord amb el que preveu l’ordenament jurí
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