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Nota de premsa –Presentació al Ple de Informe al Parlament 2015 
4 de maig de 2016 
 
 

El Síndic defensa els drets de les persones més enllà 
de la legalitat al Ple del Parlament 
 

 Rafael Ribó ha presentat als diputats l'Informe 2015 i ha destacat que 
per primer cop s'han superat les 10.000 queixes 
 

 Subratlla la defensa del dret a l’habitatge en situacions d’emergència 
social  

 
 Destaca que la desinformació és un motiu de queixa que afecta 

gairebé tots els àmbits de l'Administració i empreses supervisades  
 
 Tot i que el 30% de queixes fan referència a temes socials, alerta de la 

tendència a normalitzar i legitimar el retrocés en l'exercici dels drets 
 
 Rep les noves atribucions com un reconeixement a la utilitat de la 

institució i destaca que el 98,4% de recomanacions són acceptades  
 

 També ha presentat l'Informe del Mecanisme Català de Prevenció de 
la Tortura i ha incidit en la falta d'aplicació del Protocol d'Istanbul 

 

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat aquest dimecres 4 
de maig davant el Ple del  Parlament de Catalunya l’Informe anual 
corresponent a l’any 2015.  El document i  un resum de totes les resolucions 
emeses estan disponibles al web del Síndic www.sindic.cat. 

En la intervenció el síndic ha defensat la seva funció en la garantia dels drets, 
i ha reafirmat el seu compromís amb la defensa del dret a l'habitatge i al de la 
igualtat de gènere, que són dues de les lleis que el Govern estatal ha portat al 
TC. Segons el síndic, són diverses les circumstàncies que des de fa anys 
atempten contra drets vigents, ja siguin circumstàncies de caràcter 
pressupostari, polític o de seguretat, per exemple,  

L’any 2015 per primer cop s'han superat les 10.000 queixes. Més d’un 30% 
d'aquestes i de les  actuacions d’ofici iniciades pel Síndic al llarg de 2015 es 
corresponen a temes propis de les polítiques socials. Tot i això, la institució 
alerta de la tendència a normalitzar i legitimar el retrocés en l'exercici dels 
drets, com s'ha pogut comprovar amb el funcionament de determinades línies 
ferroviàries, amb els dèficits en el seguiment de casos de risc per part dels 
serveis socials o amb el temps de programació de visites mèdiques.  
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En total, la institució ha iniciat més de 23.000 actuacions  (12.278 consultes, 
10.647 queixes i 205 actuacions d'ofici). I aquests són alguns dels temes que ha 
destacat al Ple. 

Dret d'accés als subministraments bàsics 
 
L'electricitat, l'aigua i el gas concentren moltes de les queixes que les 
persones consumidores formulen al Síndic, queixes que són especialment 
rellevants per la condició bàsica i essencial d'aquests serveis per a la vida 
quotidiana de les persones.  
 
Ara bé, més enllà de les que es podrien enquadrar en l'àmbit de la pobresa o la 
vulnerabilitat energètica, moltes queixes referides a l'electricitat, l'aigua i el 
gas evidencien un notable dèficit d'informació de la persona consumidora, la 
qual cosa es pot interpretar des de diversos angles. 
 
 
La desprotecció pel que fa al dret de l'habitatge 
 
La decisió del Govern estatal de presentar un recurs sobre la Llei 24/2015 al 
Tribunal Constitucional (TC) i de demanar-ne la suspensió significa un clar 
atemptat contra drets bàsics. Aquest fet s’agreuja després de constatar els 
greus efectes de la crisi i la necessitat d’actuar per pal·liar les clares lesions de 
drets, amb actuacions envers la igualtat d’oportunitats (com ja s’estava fent 
amb resultats clarament positius). 

Davant d'aquesta situació, el Síndic recomana als governs estatal i català que 
treballin plegats i amb celeritat per redreçar la situació, i proposa la retirada 
de la suspensió; també proposa estudiar com caldria estendre les mesures 
impugnades arreu de l’Estat per tal de garantir autènticament la igualtat dels 
drets de tots els seus ciutadans. Finalment, continuarà les reunions amb els 
agents socials, les entitats professionals i financeres i les administracions, i 
elevarà la qüestió als estaments europeus 
 

Els recursos residencials per al col·lectiu de persones grans 

Pel que fa als serveis residencials per a gent gran i persones amb discapacitat, 
el Síndic ha constatat que en les llistes d’espera per accedir-hi no es garanteix 
un sistema de consulta que permeti a les persones interessades conèixer, 
autònomament, l'estat de tramitació de la seva sol·licitud i la posició que 
ocupen en la llista d'espera en cada moment.  

En el cas dels serveis residencials per a gent gran, ni tan sols hi ha un fitxer 
únic que reculli l'estat general de les llistes d'espera. Tampoc no hi ha pautes 
objectives i públiques en relació amb els criteris de priorització que s'apliquen 
en casos concrets.  
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Recomanació sobre joves extutelats i adolescents en risc i amb continus 
escapoliments 
 
El programa de la DGAIA per donar suport a joves tutelats i extutelats no 
arriba a tots els joves que el necessitarien, hi tenen especial dificultat joves 
estrangers sense referents familiars a Catalunya, que, després d'estar poc 
temps ingressats en centres, tenen nivell baix d'idioma i queden fora del 
circuit de suport. 
 
També cal fer referència a adolescents que mostren dificultats especials per 
vincular-se amb recursos residencials i s'escapoleixen sense que els centres ni 
la DGAIA activin totes les actuacions per localitzar-los.  
 
El Síndic ha recomanat que es posin a disposició de tots els infants tutelats 
que arribin a la majoria d'edat serveis d'acompanyament i de formació per 
poder garantir-los l'autonomia i la inclusió social quan surten del sistema de 
protecció, i també que es dissenyi i es desplegui un pla individualitzat de 
transició a la vida adulta per a tots els nois i noies tutelats a partir dels setze 
anys. 
 
 
Millores en la gestió de les llistes d'espera de salut 
 
Pel que fa a les llistes d'espera, l'Ordre SLT/101/2015 del Departament de 
Salut, per la qual s'actualitza la relació d'intervencions quirúrgiques que tenen 
garantit un termini màxim d'accés, publicada el mes d'abril, ha suposat un 
canvi en el catàleg d'intervencions: s'han mantingut les cataractes, la pròtesi 
de maluc i la pròtesi de genoll, amb un termini d'accés garantit de cent 
vuitanta dies; s'ha recollit i rebaixat el termini dels procediments de cirurgia 
cardíaca valvular i coronària, amb una espera màxima de noranta dies (fins 
ara recollits en el Reial decret 1039/2011 amb una espera màxima de cent 
vuitanta dies), i s'han afegit els procediments oncològics, amb un termini 
d'accés garantit inferior a seixanta dies en el cas de pròstata i bufeta urinària i 
amb un termini inferior a quaranta cinc dies en la resta de procediments 
oncològics.  
 
El Síndic recomana que es redueixin les llistes d’espera amb la implantació de 
millores en la gestió.  
 
 
Queixes pels drets de les persones transsexuals 
 
La Llei atorga al Síndic funcions específiques relatives a la defensa de drets i 
llibertats en matèria de no-discriminació de les persones LGTBI que puguin 
haver estat vulnerats per l'actuació de l'Administració.  
 
Les queixes presentades l'any 2015 fan referència a àmbits molt diversos, però 
cal posar èmfasi en les relatives als drets de les persones transsexuals i l'accés 
de les dones lesbianes a les tècniques de reproducció assistida.  
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Incidències recurrents en el servei de Rodalies de RENFE 

El Síndic, davant les recurrents incidències i anomalies detectades en el servei 
ferroviari, posa de manifest la manca d'inversions, la mala gestió i la 
ineficàcia del servei per part dels operadors privats i de l’Administració de 
l'Estat. Rafael Ribó destaca problemes de coordinació i mancances en el servei 
d'informació als afectats i recorda que s'està vulnerant sistemàticament el 
dret dels consumidors a la mobilitat, ja que es tracta d'un servei bàsic i 
d'interès general. 

Monuments que incompleixen la Llei de memòria històrica  
 
El Síndic ha recomanat que s’actualitzi el cens de monuments franquistes del 
Memorial Democràtic, atès que, d'una banda, no inclou l’existència d'alguns  
d'aquests monuments; i, de l'altra, no es tenen en compte alguns casos en què 
la retirada ja s'ha fet efectiva. 
 
Davant de l'incompliment repetit en diversos municipis catalans de la Llei de 
memòria històrica  (2007), que promulga la retirada de monuments i 
d’insígnies de la dictadura franquista, el Síndic s'adreçarà a tots els 
ajuntaments en què constati que es conserva algun tipus d’insígnia o motiu 
d'exaltació del règim franquista per conèixer si tenen previst enderrocar o 
retirar els símbols esmentats, tal com dicta la Llei. 
 
La Llei obliga les administracions a adoptar les mesures oportunes perquè es 
retirin els símbols commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la 
insurrecció militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. 
 
 
Avaluació del compliment en transparència 
 
Durant l'any 2015, el Síndic ha continuat rebent queixes de ciutadans perquè 
la seva sol·licitud d'accés a la informació havia estat desestimada o bé 
quedava sense resposta. Malgrat que en alguns dels casos la sol·licitud s'havia 
formulat abans de l'entrada en vigor de les lleis de transparència estatal i 
catalana, el Síndic va recomanar a l'Administració que les valorés d'acord amb 
els paràmetres d'aquest nou marc normatiu.  
 
Cal tenir en compte que n'hi hauria prou que el ciutadà tornés a formular la 
seva petició perquè, ara sí, de manera obligatòria, l'Administració hagués 
d'aplicar-lo ineludiblement.  
 
La Llei 19/2014 no només regula el dret d'accés a la informació que el ciutadà 
pugui demanar, sinó també l'obligació per a les administracions de publicar 
informació d'interès públic de manera proactiva. És destacable que la 
desinformació sigui un motiu de queixa que afecta gairebé tots els àmbits de 
l'Administració i empreses supervisades.  
 
El Síndic ha d'avaluar el compliment de les obligacions de transparència i bon 
govern que la Llei 19/2014 imposa a les administracions. Té previst presentar 
el primer informe el proper mes de juliol. 
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Informe anual del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 
 
Manca de coneixement i d'aplicació del Protocol d’Istanbul 
 
A partir de les visites realitzades als diversos espais on hi ha persones 
privades de llibertat, 8 de les quals han estat en centres penitenciaris, l'MCPT 
ha evidenciat una mancança de base a l'hora de fer les exploracions mèdiques 
per detectar possibles maltractaments, tant si es fan arran de les denúncies de 
les presumptes víctimes com davant l'existència d'indicis de violència. 
 
El desconeixement del Protocol d’Istanbul per part dels professionals i de les 
institucions comporta que de vegades no es tinguin en compte determinades 
pautes. Per exemple, és rellevant que els reconeixements mèdics es facin, com 
a regla general, en privat, i que hi quedi registrat qualsevol signe de violència 
o maltractament, fins i tot sense denúncia expressa. 
 
L'aplicació d'aquest Protocol internacional, avalat per l'Alt Comissionat de 
l'ONU per als Drets Humans, per a la investigació i documentació de la tortura 
és essencial per garantir la veracitat de les denúncies davant els òrgans 
jurisdiccionals competents. L'MCPT ha recomanat al Departament de Justícia i 
als col·legis professionals que divulguin i facin pedagogia sobre el protocol 
esmentat i que adaptin els protocols mèdics forenses a les seves propostes. 
 
 
 


