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El passat dia 16 d'abril el Síndic de Greuges va presentar en el Parlament de
Catalunya el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumans o Degradants, nova denominació de l'Autoritat Catalana
de Prevenció de la Tortura (ACPT), que venia actuant des de l'any 2010 i que la
Sentència del Tribunal Constitucional del passat 05/03/2015 va invalidar
parcialment.
El Síndic de Greuges ha anat efectuant des de l'esmentat any 2010 una sèrie de
visites a comissaries, centres penitenciaris, centres de salut mental, centres
d'internament de menors, etc., i també des de l'any 2012 a centres geriàtrics, en
base a què son entitats de Serveis Socials i presten un servei de caràcter públic.
Davant d'aquestes actuacions, i de trucades de residències al nostre despatx, ens
hem posat en contacte amb la Direcció del Gabinet del Síndic per confirmar el
caràcter d'aquestes i veure la seva finalitat.
En primer lloc hem de dir-vos que de cap de les visites efectuades durant els anys
2012 (1 visita) i l'any 2014 (5 visites) han trobat cap fet que fos denunciable ni que
pogués induir-ne actuacions d'aquesta qualificació.
Durant l'any 2015 hi ha hagut visites a residències acreditades per rebre
Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei residencial, com també a
concertades o col·laboradores. Poden haver-ne més, però ens manifesten la total
bona experiència que s'ha constatat fins l'actualitat, en el sentit que ja hem
expressat anteriorment.
Llegint el darrer informe de l'any 2014, volem remarcar que la característica
comuna dels centres objecte de supervisió per l’ACPT és que exerceixen la custòdia
de persones que, per motius diversos, estan privades de llibertat. Això potser
xocant amb el caràcter de centre obert com són les residències geriàtriques, ja què
l'ingrés ha de ser amb la lliure expressió de la voluntat de l'usuari o del seu tutor
legal. Aquí ens trobem amb la figura intermèdia de l'ingrés d'una persona "incapaç
de fet", és a dir, no incapacitat judicialment però amb presumptes causes
d'incapacitació, promogut per un d'aquells familiars que esmenta l'article 7.3 del
Decret 284/1996, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel
Decret 176/2000. Tanmateix, donat que en les visites efectuades es revisen les
contencions físiques i farmacològiques i això pot suposar un maltractament, es pot
induir la seva justificació.
Quant a la metodologia emprada en les visites a residències geriàtriques, i ho hem
extret de la Memòria, en el any 2014 s'ha incorporat a l'Equip Tècnic una
especialista en medicina legal i forense i psiquiatria, per a millorar l’anàlisi dels
aspectes mèdics i de l’ús de les contencions mecàniques i farmacològiques. En
aquestes visites s’ha posat l'accent en:
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a) la supervisió de les instal·lacions
b) en les condicions de vida dels residents
c) en els ingressos voluntaris/involuntaris
d) en les contencions i les històries clíniques dels residents
La Directora del Gabinet del Síndic ens ha expressat que les seves actuacions
s'incardinen dins del marc de la prevenció de tractes degradants, exercint les
funcions que li te encomanada la Llei del Síndic de Greuges i què això no s'ha
d'interpretar suposant que la Sindicatura cregui que hi hagi tortures en els centres
geriàtrics, sinó com a una actuació més en els sectors creditors de poder haver-hi,
d'acord amb les recomanacions metodològiques de l’Associació de Prevenció de la
Tortura (principal ONG d’àmbit internacional en la prevenció de la tortura).
En el cas de rebre la visita de l'Equip Tècnic del Síndic, si teniu dubtes de qualsevol
mena, estem a la vostra disposició per als aclariments oportuns.
Si voleu tenir més informació, a continuació us detallem uns enllaços al web del
Síndic de Greuges i als informes de l'ACPT:
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=239
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