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COMISSIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES 

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en espais de 
titularitat estatal (tram. 250-00434/09), presentada per Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt. Finalment, d’acord amb l’article 146 del 
Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Desplegar la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i acordar amb el Govern de l’Estat que 
comuniqui oficialment al Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants, del Comitè contra la Tortura establert pel Protocol Facultatiu de la Convenció de Nacions Unides contra la 
Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants aprovat per la Resolució 57/199, de l’Assemblea 
General, del 18 de desembre de 2002, que el Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en tots els espais en què es trobin persones privades 
de llibertat, bé siguin centres o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé siguin mitjans de transport que transcorrin pel 
seu territori, si aquests espais depenen de les administracions, els organismes, les empreses i les persones a què fa 
referència l’article 78.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix la Llei 24/2009, del 
23 de desembre, del Síndic de Greuges. 

2. Fer les gestions necessàries per a promoure la signatura, al més aviat possible, d’un conveni de col·laboració amb 
l’Estat que permeti al Síndic de Greuges, d’una banda, complir les funcions que li corresponen com a Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en els espais que, situats dins 
de Catalunya, siguin de titularitat estatal i, de l’altra, coordinar la seva actuació amb la de l’autoritat d’àmbit estatal en 
aquesta matèria. 

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 

Antoni Strubell i Trueta Dolors López Aguilar 
 


