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El Síndic considera inapropiades les dependències policials 
dedicades als menors a Barcelona   
 
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, s’ha dirigit als departaments 
d’Interior i de Justícia denunciant el mal estat de les instal·lacions i 
alguns defectes de funcionament de les dependències on es troben els 
menors detinguts a disposició dels fiscals i jutges i de l’oficina 
d’Atenció al Menor i la Unitat Central del Menor dels Mossos 
d’Esquadra que comparteixen edifici al carrer Roger de Flor de 
Barcelona. 
Després d’haver visitat, en diferents moments,  les dues dependències, 
i haver-se entrevistat amb els professionals que hi treballen i alguns 
dels adolescents que hi estaven, el Síndic considera les dues 
instal·lacions inapropiades i fa un seguit de recomanacions per 
millorar-les.   
 
Dependències on estan detinguts els menors a disposició dels fiscals 
i jutges 
 
El Síndic demana que a curt termini  “s’hauria de pensar en una 
instal·lació diferent” ja que  l’actual  és un espai claustrofòbic que no 
permet la separació entre diferents tipus de situacions i adolescents i 
on es troben  junts menors desemparats amb altres que han delinquit . 
Les cel·les d’aïllament no reuneixen la dignitat mínima d’un espai de 
control i haurien de deixar-se d’utilitzar i buscar urgentment una 
solució alternativa. 
El Síndic recomana també buscar formes d’actuació que no facin 
passar als menors la nit al recinte i en els casos que això no sigui 
possible s’hauria de preveure una alimentació no només basada en 
entrepans. 
Per disminuir la presència dels menors en aquestes dependències el 
Síndic ha demanat informació de quan estarà operatiu el sistema de 
videoconferència entre els centres tancats de justícia juvenil  i les 
dependències judicials, perquè pugui ser usat per jutges i fiscals i 
evitar trasllats.  
Des dels centres s’hauria també d’informar per escrit cada vegada que 
arriba a les dependències algun noi sota tractament farmacològic, per 
dispensar-li les dosis en el moment adequat i evitar estats d’ansietat .     
El Defensor de les persones  recomana que els grups de vigilància dels 
mossos siguin suficientment estables, que hagin rebut formació 
específica  sobre adolescents i justícia juvenil i que puguin treballar 
sense armes i no com ara,  tot i  que les porten descarregades. Per als 
trasllats per l’interior de les dependències els menors són sempre 
emmanillats, s’hauria d’estudiar amb rigor si aquesta mesura és  
 



 

sempre necessària i buscar rutes dins del mateix edifici que no 
comportin aquesta immobilització. 
Pel que fa al personal educatiu, present en aquestes dependències, el 
Síndic s’ha adreçat al departament de Benestar i Família per conèixer 
els criteris i formes concretes d’actuació i la seva coordinació amb la 
resta de personal que treballa en aquestes dependències. 
 
Oficina d’Atenció al Menor i Unitat Central de Menors dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona 
 
L’atenció diferenciada , que té en compte l’interès primordial del 
menor i que  vetlla perquè les actuacions siguin realment protectores 
resulta incompatible amb l’estat de les dependencies actuals.  És per 
això que el Síndic ha demanat al departament d’Interior si té previst 
fer algun “canvi global “ i si aquest es farà en un termini breu. 
En un mateix pis, de manera precària, s’aglomeren el servei de 
l’Oficina d’Atenció al Menor i el conjunt d’activitats de la Unitat 
Central del Menor en un espai on probablement cap dels dos podria 
funcionar adequadament. 
L’oficina d’Atenció al Menor és un espai obert que no permet cap 
intimitat en les converses.  Aquest espai suposa per als policies que 
custodien els menors una tensió afegida i sovint  s’han produït 
incidents poc educatius. 
 
 
 
 


