Rafael Ribó
Síndic de greuges 2004-2022

Resum executiu del mandat

Competències i calendari

2004

Inici del primer mandat de Rafael Ribó

2009

Llei del Síndic de Greuges de Catalunya, que adjudica al Síndic la
competència de Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura

2010

Inici del segon mandat de Rafael Ribó com a síndic de greuges

2010

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que adjudica al Síndic noves competències
en matèria d’infància i adolescència

2010

Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010

2014

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que adjudica al Síndic noves
competències en matèria de drets LGTBI

2014

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que adjudica al Síndic noves competències en matèria de transparència

2015

Sentència del Tribunal Constitucional 46/2015

2015

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
que adjudica al Síndic noves competències en matèria d’igualtat

2017

Estructura de Drets Humans de Catalunya

2019

Pla de drets humans de Catalunya (2020-2023)

2021

Taula d’Emergència Social
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El mandat en xifres

Total

Queixes

Consultes

Actuacions
d’ofici

Total

144.736

223.020

3.195

370.951

Persones ateses
Total



Valoració del servei del
Síndic (mitjana)

617.603

6,79

Desplaçaments al territori: 1.206

L’OFICINA ITINERANT
DEL SÍNDIC DE
GREUGES:
20 ANYS ESCOLTANT
LES PERSONES ARREU
DE CATALUNYA
17 NOVEMBRE 2016
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Informes (anuals i monogràfics) i relacions amb el Parlament de Catalunya

Informes

Compareixences

Anuals

Extraordinaris

Total

42

66

108

Ple del Parlament Comissió del Síndic

Altres comissions

20

112

21

Educació

Juliol 2020

Informe sobre l’estimació del cost de la plaça escolar a
Catalunya

Març 2019

Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

Novembre 2016

La segregació escolar a Catalunya (II): condicions
d’escolarització

Juliol 2016

La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés
d’admissió d’alumnat

Maig 2008

La segregació escolar a Catalunya

Infància

Octubre 2020

Informe sobre la prevenció i reparació dels abusos sexuals
infantils per representants de l’Església catòlica

Novembre 2019

El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en
l’accés i l’atenció als centres residencials

Març 2017

Informe alternatiu al cinquè i sisè informe d’aplicació de
la Convenció de drets de l’infant a Espanya (2010-2016)

Octubre 2016

Informe sobre l’abús sexual infantil a Catalunya

Agost 2013

Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya

Juny 2009

La protecció de la infància en situació d’alt risc social a
Catalunya

Llengua

Març 2022

Informe sobre els drets i usos lingüístics dels infants i
adolescents a Catalunya

Setembre 2014

Informe sobre els drets lingüístics a Catalunya
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Serveis socials

Desembre 2005

El fenomen sense llar a Catalunya: persones, administracions i entitats
Resolució 386/VII del Parlament de Catalunya sobre la
consideració de l’informe del Síndic de Greuges El fenomen
sense llar a Catalunya: persones, administracions i entitats

Transparència

Març 2012

El dret d’accés a la informació pública

Habitatge

Setembre 2015

Informe sobre l’accés a l’habitatge social

Novembre 2015

La protecció dels afectats per l’índex de referència de
préstecs hipotecaris

Consum
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Novembre 2019

Deficiències en matèria d’emergència nuclear

Març 2018

Projecte Castor: bases per a una auditoria

Febrer 2016

Informe sobre el comerç irregular a la via pública

Desembre 2014

Informe sobre el dret als subministraments bàsics
(electricitat, aigua i gas)

Novembre 2014

Informe sobre el projecte Castor

Octubre 2013

Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya

Juny 2006

L’accés a Internet mitjançant la connexió de banda ampla:
un dret que cal universalitzar

Medi ambient

Juny 2018

L’augment dels conflictes en matèria ambiental i
urbanística a Catalunya

Desembre 2016

Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya

Seguretat ciutadana i justícia

Novembre 2019

Deficiències en matèria d’emergència nuclear

Maig 2019

El cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema
d’Emergències de Catalunya

Novembre 2017

Prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya

Març 2016

Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya:
elements pel debat

Drets i llibertats

Abril 2022

Seguiment de la Resolució 2381/2021 de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa

Setembre 2021

La concessió de l’indult parcial a les persones condemnades
per la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem

Novembre 2020

Afectació de drets en l’execució penitenciària de la
Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem

Gener 2020
Maig 2018
Novembre 2017
Abril 2017

La Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i la seva
repercussió en l’exercici dels drets fonamentals
La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en
ocasió de la reacció penal a l’1-O i l’aplicació de l’article 155 CE
Informe-síntesi de les actuacions del Síndic de Greuges al
voltant de l’1-O
Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat
d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al
Regne d’Espanya
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COVID-19

Novembre 2020

La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al
Parlament de febrer de 2021 en el marc actual de pandèmia

Juny 2020

Salut i drets en la crisi de la COVID-19

Jornades i seminaris
2006

Jornades en ocasió de l’aniversari de la Llei del Síndic

2007

Jornades de coordinació de defensors autonòmics i Defensor del
Poble

2007

Reunió anual de l’ENOC

2010

Conferència Europea de l’IOI

2013

Seminari de l’ENOC

2014

Constitució de la IALC

2016

Seminari Internacional sobre els Reptes dels Drets Humans I

2017

Seminari Interancional sobre els Reptes dels Drets Humans II

2020

Seminari Internacional sobre Intel·ligència Artificial i Drets Humans

2022

Conferència “L’estat dels drets”

Convenis de supervisió singularitzada amb ens locals
 Amb consells comarcals: 3
 Amb ajuntaments: 39
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Activitat internacional

Junta Mundial
President europeu
Durant el seu mandat, Rafael Ribó ha organitzat i presidit 32 reunions de la
Junta Europea de Defensors, i ha fet el seguiment de totes les reunions de la
Junta Mundial. Va presidir i organitzar el congrés europeu del 2010, i ha inaugurat
tots els seminaris i tallers organitzats durant el seu mandat, als quals també ha
participat.
 Amenaces als defensors – el cas especial de Polònia
La Junta de l’IOI va acordar organitzar una missió de supervisió i anàlisi de la
situació dels drets a Polònia el 2016, que va concloure amb un informe sobre les
amenaces que havia rebut el defensor d’aquell país. Encapçalada pel president
europeu, Rafael Ribó, la delegació de defensors la conformaven el defensor
austríac i secretari general de l’IOI, Gunter Kräuter; el defensor d’Irlanda, Peter
Tyndall, i la defensora d’Estònia, Ülle Madise. Durant la missió es van mantenir
reunions amb membres d’institucions i organitzacions poloneses, com ara els
presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell Nacional
de la Judicatura, membres del Senat, membres del Govern (Ministeri d’Afers
Exteriors i Ministeri Plenipotenciari per a la Societat Civil), i també amb ONG i
amb els dos defensors polonesos: l’estatal i el dels drets dels infants.
 Principis de Venècia
Els Principis de Venècia són el resultat d’extenses consultes amb els principals
organismes internacionals de referència en la defensa de drets. En nom de
l’Institut Internacional de l’Ombudsman, com a president europeu, el síndic de
greuges de Catalunya va liderar la consulta que es va fer a tots els defensors
d’Europa sobre el document aprovat, i també va participar en els debats i treballs
previs a l’aprovació del document. La Comissió de Venècia del Consell d’Europa
va elaborar els Principis de Venècia amb l’objectiu que fossin un referent
internacional pel que fa a les directrius que han de seguir els estats per protegir
les institucions d’ombudsman. Algunes d’aquestes institucions en els últims anys
han vist amenaçada la seva independència, i fins i tot la seva mateixa existència.
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Altres xarxes internacionals
L’ENOC (Xarxa Europea de Defensors dels Infants) és una
associació formada per institucions independents de
defensa dels infants. Va ser fundada el 1997 i actualment
en són membres 43 institucions de 35 països. La seva tasca
és facilitar la promoció i la protecció dels drets dels infants
establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre
els drets de l’infant, donar suport als col·lectius de defensa
dels drets dels infants, compartir informacions i estratègies
entre els estats membres i promoure el desenvolupament
d’oficines d’ombudsman per a infants.
ENYA (European Network of Young Advisors) és un projecte
participatiu per a infants i adolescents que es porta a
terme amb el suport de la Xarxa Europea de Defensors per
a la Infància (ENOC). El propòsit d’aquesta xarxa és reunir
els joves implicats amb els membres de l’ENOC i facilitar
la vehiculació de les seves opinions vinculades al tema
de treball anual. El 2018 el Síndic de Greuges va acollir la
reunió de la Xarxa a Barcelona.
L’objectiu principal de l’Associació d’Ombudsman
i Mediadors de la Francofonia és facilitar el
desenvolupament i la consolidació de les institucions
independents de mediació de l’espai francòfon. El Síndic de
Greuges n’és membre de ple dret des del 2016.
La Federació Iberoamericana de l’Ombudsman, FIO, reuneix
avui més de 100 defensors del poble, proveïdors i presidents
de comissions nacionals o estatals de drets humans de 22
països iberoamericans per oferir un fòrum per a la cooperació, l’intercanvi d’experiències i la promoció, la difusió i
l’enfortiment de la institució de l’ombudsman.
La missió de l’AOM (Associació d’Ombudsman de la Mediterrània) és la promoció i defensa dels drets fonamentals
als països de la conca mediterrània. Permet homogeneïtzar
les experiències i les iniciatives de les diferents institucions
d’ombudsman per a un enriquiment col·lectiu i reforçar les
relacions entre els membres, i els llaços de cooperació. El
Síndic de Greuges n’és membre associat des del 2016.
El Síndic de Greuges de Catalunya és membre fundador de
la Xarxa de Defensors de l’Energia (NEON), i n’és membre
de ple dret des del 2012. El principal objectiu de la Xarxa és
l’intercanvi de les bones pràctiques en matèria d’energia que
els defensors han dut a terme als països respectius.
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La Missió de l’IALC (International Association of Language
Commissioners) és fomentar i promoure els drets, la igualtat i la diversitat lingüístics arreu del món, i donar a suport
als comissionats de llengua perquè puguin assolir els més
alts nivells professionals. El Síndic va organitzar i presidir la
Conferència Anual fundacional (2012) a Barcelona.
ICIC (International Conference on Information
Commissioners) és una xarxa que té per objectiu connectar
els comissionats d’informació, els defensors del poble i
altres òrgans encarregats de supervisar l’aplicació de la
legislació sobre l’accés a la informació pública.
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