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A LA MESA DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE EL MODEL PO
LICIAL

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par
lamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 66 del Regla
ment del Parlament, sol·liciten les compareixences i la documentació segijents
per a l'elaboració del Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Model Poli
cial.
La Comissió d'Estudi sobre el Model Policial té com a repte debatre política i
públicament, de manera especialitzada, i heterogènia, sobre els quatre principals
eixos en el què es vertebra: el model d'ordre públic, la transparència, les funci
ons de la comissaria d'informació dels Mossos d'Esquadra, i els membres de
control i fiscalització de les actuacions policials.
La consecució de la realització de les diferents sessions d'aquesta comissió d'es
tudi i el compliment dels objectius establerts conduiran a la redacció d'un in
forme on es recullin totes les conclusions extretes dels diferents àmbits a ana
litzar, revisar i investigar, això com de les conclusions extretes per part de càrrec
públics, comandaments policials i experts en aquesta matèria.

1. Objecte de la comissió
A. Analitzar els diversos models policials, amb diverses comparatives internaci
onals i analitzar les funcions i organització que ha de tenir una policia democrà
tica del segle XXI per afrontar els nous reptes de seguretat i exigència de trans
parència.

B. Ordre públic
a. Revisar i consensuar un model d'ordre públic que tingui com a objectiu fona
mental la protecció dels drets i de les llibertats, així com vetllar per la seguretat
de totes les persones.

Model: 394 Pla de treball

IS NOV. 2021

PARLAMENT DE CATALUNYA

ENTRADA NUM. ...^,¿.6.0.^,
N.T..

b. Revisar l'aplicació de la Resólució 476/X del Parlament sobre la Comissió del
Model de Seguretat i Ordre Públic.
c. Revisar els protocols, l'organització, les eines i tàctiques que s'utilitzen per
part de les unitats d'ordre públic.
d. Revisareis elements operatius, estratègics i materials d'ordre públic de la PCME que ha d'incloure la revisió de: l'estructura i organització de la funció d'ordre
públic a la PC-ME; dels Recursos Humans destinats a funció d'ordre públic; de
les estratègies operatives, mitjans materials i el seu ús, amb comparatives amb
altres models d'ordre públic internacionals; de la tecnologia disponible en l'ac
tuació policial d'ordre públic; dels procediments i normatives; dels mecanismes
d'investigació de fets en l'àmbit de l'ordre públic; dels mecanismes de formació
i entrenament de les persones destinades a funcions d'ordre públic i la anàlisi
dels models comparats a nivell internacional.
e. Revisar els mecanismes de mediació i preventius existents relacionats amb
l'ordre públic.

C. Revisar i avaluar les tasques de policia de proximitat i de les oficines de rela
cions amb la Comunitat.

D. Avaluar totes les tasques preventives i de mediació de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

E. Revisar el funcionament de la comissaria d'informació i les seves actuacions
per ponderar que la legítima necessitat d'investigació criminal, que inclou la cre
ació de bases de dades i sistemes de vigilància es faci garantint drets fonamen
tals i polítics de les persones investigades.

F. Revisar la transparència en la informació interna i externa del Departament
d'Interior i cossos policials tant en l'àmbit de les actuacions concretes realitza
des com pel que fa als protocols, circulars i ordres d'actuació generals.

G. Revisar el mecanisme de control i investigació policial intern i estudiar la cre
ació d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de
les actuacions policials. Aquesta revisió ha d'incloure i'anàllsl dels esmentats
mecanismes, la seva eficàcia i la independència i imparcialitat en la seva defini
ció i el seu funcionament. Estudiar com dissenyar mecanismes de control públic
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per tal de fer-los creïbles, transparents i eficaços davant les actuacions policials
objecte d'investigació, garantint també els drets dels mateixos membres de la
PG-ME. Analitzar els diferents mecanismes de control independents existents en
altres països, valorant les experiències de la seva aplicació.

2. Calendari
Les sessions són els divendres al matí, a les 9 hores, les setmanes en què no se
celebri un Ple del Parlament.

Compareixents i especialistes

Bloc 1: Perspectiva general Models policials
Objectiu
Analitzar els diversos models policials, amb diverses comparatives internacio
nals i analitzar les funcions i organització que ha de tenir una policia democrà
tica del segle XXI per afrontar els nous reptes de seguretat i exigència de trans
parència.
Compareixences
•

Francesc Guillen Lasierra, professor expert en model policial i segure
tat pública de la UOC i la UAB, tècnic del Departament d'Interior.

•

Sebastian Roché. Professor de la Universitat de Grenoble. És un autor
prolífic en l'àmbit de la policia. Un dels més rellevants, publicat el 2016,
"De la Police en Démocratie".

•

Elizabeth Glazer. Va ser directora dels serveis de justícia de l'Ajunta
ment de Nova York i crítica públicament els anys gloriosos del zero tole
rance de Giuliani i Bratton

•

Heíene Gundhus. És una acadèmica i professora de la universitat de
policia de Noruega especialitzada en policia.

•

Michelle Bachellette: Alta Comissionada pels Drets Humans de la ONU.

•

HC d'Interior, Joan Ignasi Elena Elena

•

Cap del Cos dels Mossos d'Esquadra

•

Noemí Aiguasanosa
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Àlex S Vítale. Profesor de Sociología, coordinador del Projecte de Policía
i Justicia Social al Brooklyn College i professor convidat a London Southbank University. Consultor tant de departaments de policia com d'orga
nitzacions de drets humans.

e

Iridia

•

Javier Barbero Gutiérrez. Exdelegat de l'Àrea de Salut IVlerital, Segure
tat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid.

•

Anna Manéndez, presidenta de la FAVB

•

Julen Arzuaga, advocat creador de l'Observatori de Drets Humans
d'Euskal Herria. Ha treballat en diversos fòrums i institucions de drets
humans depenents de l'Organització de les Nacions Unides.

•

Cristina Fernández Besa. Investigadora de la Universitat de Corunya.

•

Amadeu Recasens, és un expert català en matèria de seguretat i policia,
doctor en dret per la Universitat de Barcelona i diplomat superior en cri
minologia per l'Institut de Criminologia de la UB

•

Joan Anton Mellon. Catedràtic de Ciencia Política i de l'Administració
de la UB.

•

Exconseller d'Interior: Miquel Sàmper i Rodríguez

•

Exconseller d'Interior: Quim Forn i Chiariello

Bloc 2: Sistema integral de policia a Catalunya: proximitat, mediació,
prevenció, diversitat, coordinació amb policia local i intersecció amb
altres polítiques (Igualtat i feminisme, drets socials, salut mental,...)
Objectius:
Analitzar els diversos models policials, amb diverses cornparatives internacio
nals i analitzar les funcions i organització que ha de tenir una policia democrà
tica del segle XXI per afrontar els nous reptes de seguretat i exigència de trans
parència.
Revisar i avaluar les tasques de policia de proximitat i de les oficines de relacions
amb la Comunitat.
Avaluar totes les tasques preventives i de mediació de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
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Compareixences:
•

Exsecretari general: Cèsar Puig i Casañas.

•

Cap de la Policia Local de Canovelles

•

Cap de la Policia Local de Sant Fost.

•

Superintendent en cap, Guàrdia Urbana de Badalona: Conrado Joa
quín Fernández i Justes.

•

Jaume Bosch

•

Lucia Morale, Red Internacional per la Innovación en Seguridad

•

Respresentant de TACCPOL

•

Joan Antoni Quesada, intendent major de la Policia Municipal de Saba
dell

•

Entitats municipalistes

•

Directora de l'lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya

•

César Sanjuan/Laura Vozmediano- Professors de la Universitat del
País Base. Són persones reconegudes en l'àmbit de la prevenció a través
del disseny ambiental. La seva recent publicació "Guía de prevención del

delito. Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción poli
cial" està tenint molt d'impacte en el món de parla hispana. Tots dos por
ten una Marga trajectòria comuna treballant i fent recerca en aquest tema.
Defensen que per aquest tipus de prevenció cal un model policial de pro
ximitat. Son col·laboradors habituals de l'Acadèmia de Policia d'Arkaute.
Ella actualment està de vicerectora de la Universitat del País Basc i acos
tuma a rebutjar totes les Invitacions externes que té, delegant-ne la par
ticipació en el César.
•

Juanjo Medina. Catedràtic de criminologia a la Universitat de Manches
ter fins l'any 2019. Actualment exerceix a la Universitat de Sevilla. Té
trens camps de treball que poden resultar interesants. a) Polítiques de
prevenció i seguretat (un bon llibre amb el títol "Políticas y estratègies de
prevención del delito Seguridad ciudadana", b) les bandes de joves, era
membre d"'Eurogang", un grup europeu que estudiava el fenomen de les
bandes juvenils.

•

Albert Vilatarsana. Director de l'Àrea de Seguretat Pública de l'Ajunta
ment de Sant Boi de Llobregat i Intendent Cap de la Policia Local. Va,fer
la seva tesi doctoral sobre el sistema de policia ("La necessitat de cons
truir un sistema de policia per a Catalunya -accessible a
https://ddd.uab.cat/record/1 33381)
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Representant de cada sindicat policial amb representació al Con
sell de la Polida.

0

Cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

•

Cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana.

e

Cap de l'Àrea de Mediació,

«

Sotscap de l'Àrea de Mediació

•

Secretari General del Departament d'Interior, Oriol Amorós

•

Gian Guido Nobili. Director del Fòrum Italià per a la Seguretat Urbana.
Té una llarga trajectòria en el camp de la seguretat urbana.

•

Elizabeth Johnston. Directora executiva del Fòrum Europeu per a la Se
guretat Urbana (EFUS). Llarguíssima trajectòria en temes de seguretat urbana.

e

Lola Vallès. Responsable de recerca de la Subdirecció General de forma
ció universitària, recerca i gestió del coneixement de l'Institut de Segu
retat Pública de Catalunya. Té una llarga trajectòria en recerca en matèria
de policia i seguretat.

•

Kaíre Ba de Juan Responsable de formació i incidència política a SOS
Racisme i coordinadora de la campanya "Pareu de Parar-me"

•

Alba Alfageme, Psicòloga. Assessora del conseller d'Interior en matèria
de polítiques de seguretat i perspectiva de gènere.

•

Grup de representants de col·lectius afectats per la repressió po
lítica i familiars.

Bloc 3: Ordre Públic
Objectius:
Revisar i consensuar un model d'ordre públic que tingui com a objectiu fona
mental la protecció dels drets i de les llibertats, així com vetllar per la seguretat
de totes les persones.
Revisar l'aplicació de la Resolució 476/X del Parlament sobre la Comissió del
Model de Seguretat i Ordre Públic.
Revisar els protocols, l'organització, les eines i tàctiques que s'utilitzen per part
de les unitats d'ordre públic.
Revisar els elements operatius, estratègics i materials d'ordre públic de la. PCME que ha d'incloure la revisió de: l'estructura i organització de la funció d'ordre
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públic a la PG-ME; dels Recursos Humans destinats a funció d'ordre públic; de
les estratègies operatives, mitjans materials i el seu ús, amb comparatives amb
altres models d'ordre públic internacionals; de la tecnologia disponible en l'ac
tuació policial d'ordre públic; dels procediments i normatives; dels mecanismes
d'investigació de fets en l'àmbit de l'ordre públic; dels mecanismes de formació
i entrenament de les persones destinades a funcions d'ordre públic i la anàlisi
dels models comparats a nivell internacional.
Revisar els mecanismes de mediació i preventius existents relacionats amb l'or
dre públic.
Compareixences:
•

Àngels Bosch, president d'EuroCop

•

Responsable Nacions Unides

•

Laia Serra Perelló, advocada penalista

•

Thomas Probert, professor de la Universitat de Pretòria

•

Otto Adang, ha dirigit el projecte europeu CODIAC, el projecte més am
biciós europeu sobre ordre públic. Ha treballat molt, de forma concreta,
com tractar la violència en el món del futbol. Ha assessorat el govern
holandès i l'argentí. Professor acadèmia de policia holandesa

•

Representant del col·lectiu Stop Balas de Goma

•

Roser Martinez Quirante, professora de Dret Administratiu, coordina
dora del grup d'investigació EPSI-University de Massachussetts Lowell
(UMAAS).

•

Dr Agnès Callamard Secretary General of Amnesty international.

•

Sr. Gary Busch. Superintendent (intendent) Cap d'Ordre Públic i de Se
guretat Ciutadana de la PSNI (Police Service of Northern Ireland, Servei de
Policia d'Irlanda del Nord) des del gener de 2021.

•

Sr. Toni Demitz-Helin, desenvolupa els dispositius del Grup de Tàcti
ques Especials (SPT) i de la Policia de Diàleg de la Policia Nacional de Su
ècia. Analista del crim i d'intel·ligència, on va dirigir la unitat d'anàlisi de
la policia d'Estocolm.

•

Director General de la Policia, sr. Pere Ferrer, per presentar el com
pliment de la resolució 476/X.

•

Comissari de la Prefectura.

•

Comissari de la Prefectura.
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Cap de la Comissaria General Tècnica de PlanlAcació de la Segu
retat.

o

Sotscap de Sa Comissaria General de Relacions Institucional, Pre
venció i Mediació.

»

Sotscap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Se
guretat.

•

Cap de la Comissaria General de Recursos Operatius.

B

Sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius.

e

Sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.

Bloc 4: Informació
Objectius:
Revisar el funcionament de la comissaria d'informació i les seves actuacions per
ponderar que la legítima necessitat d'investigació criminal, que inclou la creació
de bases de dades i sistemes de vigilància es faci garantint drets fonamentals i
polítics de les persones investigades.
Revisar la transparència en la informació interna i externa del Departament d'In
terior i cossos policials tant en l'àmbit de les actuacions concretes realitzades
com pel que fa als protocols, circulars i ordres d'actuació generals.
Compareixences:
"

Cap de la Comissaria General d'informació.

a

Sotscap de la Comissaria General d'Informació.

•

Cap comissaria General d'investigació criminal

•

Eva Pous i Calvet advocada i membre d'Alerta Solidària.

•

Edward Joseph Snowden (Wilmington (Carolina del Nord), 21 de juny
de 1983)[1] és un ex-contractista tècnic i ex-trebaliador de la CIA, que
treballà per una empresa contractada per l'Agència de Seguretat Nacional
(NSA) deis Estats Units

•

David Fernández i Ramos periodista i activista social català. Va ser
diputat del Parlament de Catalunya de la X legislatura durant la qual va
ser membre de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Pú
blic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

•

Helena Mulero Criminòloga especialitzada en "Prevenció i Seguretat",
Directora de Seguretat Privada i Pèrit en seguretat privada. Directora de
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Projectes en Protecció i Imatge, S.L, professora associada en el Grau de
Criminologia de la UAB i col·legiada n° 64 del Col·legi de Criminòlegs de
Catalunya.

Bloc 5: Mecanisme de control, fiscalització i transparència
Objectius
Revisar la transparencia en la informació interna i externa del Departament d'In
terior i cossos policials tant en l'àmbit de les actuacions concretes realitzades
com pel que fa als protocols, circulars i ordres d'actuació generals.
Revisar el mecanisme de control i investigació policial intern i estudiar la creació
d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació I investigació de les
actuacions policials. Aquesta revisió ha d'incloure l'anàlisi dels esmentats meca
nismes, la seva eficàcia i la independència i imparcialitat en la seva definició i el
seu funcionament. Estudiar com dissenyar mecanismes de control públic per tal
de fer-los creïbles, transparents i eficaços davant les actuacions policials objecte
d'investigació, garantint també els drets dels mateixos membres de la PG-ME.
Analitzar els diferents mecanismes de control independents existents en altres
països, valorant les experiències de la seva aplicació.
Compareixences;
•

Damià del Clot i Trias, Doctor en Ciències Polítiques.

•

Josep Maria Noales Tintoré. Magistrat representant de l'Associació
Aura Judicial:, jutge degà de Badalona.

•

Cap de la Divisió d'Afers Interns, comissari

•

cap de l'Àrea Disciplinària, Inspector

•

Sr. Steve White. Va ser President de la Police Federation of England and
Wales. Actualment és responsable de l'avaluació dels serveis policials a
Anglaterra i Gales.

•

Sr. Calum Steele. President d'EuroCOP i Secretari General de la Scottish
Police Federation. Coneix perfectament el sistema policial Escocès, així
com l'encaix del Police Investigations & Review Commissioner (PIRC) en
el model policial. Aquest organisme va entrar en funcionament el 201 3.

•

Representant de la Fiscalia de Catalunya. Per explicar el paper de la
Fiscalia en el control extern i l'investigació penal que afecti a membres
de la PC-ME.
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•

Representant de l'Oficina Antífrau de Catalunya. Per explicar el pa
per de roficina en l'investigació que afecti a membres de la PG-ME.

•

Josep Mir Bagó. Membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accès a
la Informació Pública.

•

Representant de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

•

Ismael Peña López. Professor de la UOC, doctor en Ciències de la Infor
mació i el Coneixement per la UOC, expert en transparència i participació
ciutadana.

•

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

•

President del Comitè d'Ètica de la Policia

•

Omega Research Foundation

•

Peter Bibring, American Civil Liberties Union

•

Gustavo Palmeri, ex-subsecretari de Gestión y Bienestar del Personal de
las Fuerzas Policiales, del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina

•

Michael Lockwood, director general de la Independent Office for Police
Conduct d'Anglaterra i Gal·les.

•

Hamish Campell, comissari adjunt de la Independent Commission of
Investigations de Jamaica.

•

Amnistia Internacional

•

Repsesentant de Media.Cat responsable del Mapa de la Censura

•

Antònia Linde Dra. en Criminologia per la Universitat de Lausanne i pro

fessora de Criminologia i Directora del Grau de Criminologia a la UOC.
Corresponsal espanyola del grup d'experts en estadístiques sobre crimi
nalitat, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
•

Marie Anderson, Office of Police Ombudsman d'Irlanda del Nord

•

Kenn Penington, superintendent de la PSNI, retirat, treballa com a as
sessor per diferents organitzacions i organismos públic

Documentació
Al departament d'Interior:
»

Sol·licitud de tots els protocols, ordres i circulars internes respecte l'ac

tuació dels cossos d'ordre públic en mobilitzacions, manifestacions i desnonaments.
Model: 394 Pla de treball
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Sol·licitud de la documentació, referent a expedients interns per males
praxis d'agents. .

•

Sol·licitud dels costos totals dels dispositius policials que han efectuat
desnonaments durant els anys 2020 i 2021 totals i per nombre de desnonaments.

•

Sol·licitud del pressupost i recursos humans destinats a la divisió d'afers
interns dels Mossos d'Esquadra

®

Sol·licitud del pressupost destinat a Comissaria d'Informació.

®

Sol·licitud de les directrius d'acció i d'activitats de la Comissaria d'infor
mació.

®

Sol·licitud de les metodologies de control polític respecte la Comissaria
D'informació.

®

Sol·licitud dels mecanismes de control i garanties de compliments dels
drets fonamentals i de tractament de dades personals de les bases de
dades dels Mossos i concretament de la Comissaria d'informació.

«

Sol·licitud de les bases de dades de les quals disposa el departament i la
Comissaria d'Informació així com dels criteris de classificació d'aquestes,
usos i criteris d'alta i baixa de persones. També de dades que recullen
aquestes bases de dades i capacitat d'accés a aquestes.

®

Sol·licitud dels mecanismes de control d'atestats policials.

®

Sol·licitud de criteris i mecanismes de control i respecte als drets fonamentals en l'aplicació per part del Departament d'Interior de la Llei de
Seguretat Ciutadana.

®

Sol·licitud de les estratègies operatives, protocols i circulars en l'actuació
de Mossos d'Esquadra en manifestacions i mobilitzacions.

»

Sol·licitud de les estratègies operatives, protocols i circulars en l'actuació
de Mossos d'Esquadra en desnonaments.

®

Sol·licitud de criteris, protocols, ordres i circulars d'inici d'investigacions
criminals d'ofici, classificació de delictes i impuls de causes penals, gene
rals i concretes en l'àmbit de mobilitzacions i activisme polític.

»

Sol·licitud de protocols, ordres, circulars i criteris així com mecanismes
de revisió del compliment pel que fa a les identificacions de persones i
la garantia de què es fan de forma respectuosa amb els drets fonamen
tals.
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«

Sol·licitud del pressupost i recursos humans de l'àrea de medicació.

«

Sol·licitud de protocols, ordres, circulars i criteris de l'àrea de mediació
de Mossos.

e

Sol·licitud dels informes i avaluacions dels que disposí el cos respecte al
grau de transparència de les seves actuacions.

o

Sol·licitud del llista d'empreses i externalitzacions en altres Estats i al
propi Estat Espanyol que fan tasques de recull d'informació, servei de ba
ses de dades i facilitació de tecnologia.

®

Sol·licitud pel que fa a les empreses anteriors dels certificats i garanties
que aquestes empreses actuen en el marc de la legislació autonòmica,
estatal i europea i no dels seu propi Estat en cas de no trobar-se dins
aquests marcs legals.

o

Sol·licitud del llistat de software i hardware utilitzas per la recollida de
dades i tractament de dades per part del cos de Mossos d'Esquadra amb
fitxa tècnica i funcions d'aquest així com llistat detallat d'empreses que
el subministren i el gestionen.

®

Sol·licitud del pla de formació dels cossos policials tant dels aspirants
com dels plans de formació contínua.

9

Sol·licitud dels criteris d'avaluació d'agents i aspirants pel que fa a apti
tuds socials i personals, psicotècniques i similars.

3. Documentació de revisió
*

informe d'avaluació i propostes de millora en la gestió de l'ordre públic
29 de juny de 2020
https://govern.cat/govern/docs/2020/06/29/20/32/aa83679e-85334818-8340-b69da9aa368d.pdf

»

Seminari organitzat pel Síndic de Greuges sobre el model d'ordre públic
el març del 2021
https://www.youtube.com/watch?v=YhOcsilrvvs

»

Models de policia i seguretat, tesis doctoral de Francesc Guillem, 201 5
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/1 0803/291 81 3/fgll del .pdf?sequence=l &isAllowed=y
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L'ÚS de llançadora
Llançadora. Mossos d'Esquadra (gencat.cat)
»

Instrucció d'us de les càmeres de gravado personal
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/Eines-policials/imatges-obtingudes-per-la-dgp/

«

Instrucció d'ús del canó d'aigua

®

Instrucció d'ús de les defenses extensibles.

®

Instrucció d'ús de l'espai pebre.

®

Instrucció d'ús de les armes de foc de la PG-ME.

•

Guia de la ONU sobre ús d'eines no letals per part de la policia, 2020

®

Informes d'Amnistia Internacional sobre mecanismes de control policial:

o

El control de la policia
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021 /I O/AMRO1 48J 02021 SPANISH.pdf

o

Policies sota lupa
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/l O/AMRO 1 481 02021 SPANISH.pdf

e

Pautes del Tribunal Europeu dels Drets Humans sobre el límit democràtic
de l'ús de la violència per part dels cossos policials"
https://acddh.cat/content/uploads/2021/09/Pautes-TEDH-cat-vl .pdf

o

Alex S Vítale La fi del control policial, editorial Tigre de Paper 2021

®

LEY FORAL 16/2019, DE 26 DE MARZO, DE RECONOCIMIENTO Y REPARA
CIÓN DE LAS VÍCTIMAS POR ACTOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA PROVOCA
DOS POR GRUPOS DE EXTREMA DERECHA O FUNCIONARIOS PÚBLICOS
http://www.Iexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51 389&d=l

o

Protocol d'Istanbul. Manual per la documentació i investigació de la Tor
tura.
https://sites.google.com/a/proutortura.net/amct/protocol-d-istanbul/Protoco-lstanbul.pdf?attred¡rects=0

®

Protocol facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (O PCAT)
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http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1966
®

Convenció Contra la Tortura i altres tractes inhumans i degradants

http://www.proutortura.net/convenciocontralatortura.pdf
o

Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=322

®

Iridia. Informe Stop Bales de Goma
https://iridia.cat/publicacions/informe-stop-bales-de-goma/

»

Iridia. El dret a la protesta a Catalunya 201 7- 2019
https://iridia.cat/wp-content/uploads/201 9/1 2/CATJNFORME-SOBREEL-DRET-A-LA-PR0TESTA-A-CATALUNYA-2Ó1 91 216.pdf

®

Iridia. Informe sobre violencia institucional 2018
https://iridia.cat/wp-content/uploads/2019/07/lridiaJnforme-Saidavi2018-digital_FINAL_organized.pdf

»

Iridia. Dret a la protesta a Europa 2019.
https://iridia.cat/wp-content/uploads/2021 /07/F.V. 1.2.1 .-Estudi_CAT.pdf

o

Iridia. Informe sobre violencia institucional 2019
https://iridia.cat/wp-content/uploads/2020/05/SaidaviCAT.pdf

»

Iridia Informe sobre violència institucional 2020

https://iridia.cat/wp-content/uploads/2021/03/RGB_NFORME-SAlDAVI2020_DIGlTAL_CAT.pdf.
®

Oficina de Drets Civils i Politics. Propostes per unes identificacions poli
cials no discriminatòries.
http://economia.gencat.cat/web/resources/fwkResponsives/common/img/NG_ico_pdf.png

*

Oficina de Drets Civils i Politics. Informe de desnonaments i llei mordassa.
http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/informe-desnonament-llei-mordassa.pdf

»

Media.cat Periodistes a la Diana. Restriccions a les llibertats d'expressió
d'informació de periodistes i ciutadania recollides al Mapa de la
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®

Censura deis Països Catalans.

—

https://www.media.cat/wp-content/uploads/lnforme-2019-Perjodistesa-la-diana.pdf
»

Media.cat Mapa de la Censura deis Països Catalans

https://mapacensura.media.cat/
®

Codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la Llei, Re
solució 34/169, de 1 7 de desembre del 1979 de l'Assemblea General de
les Nacions Unides.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx

»

Declaració sobre els principis fonamentals de justícia per a les víctimes
de delictes i de l'abús de poder, Resolució 40/34, de 29 de novembre del
1 985, Assemblea General de les Nacions Unides.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx

•

Conjunt de Principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a
qualsevol forma de detenció o presó. Resolució 43/1 73, de 9 de desem
bre del 1988, Assemblea General de les Nacions Unides.
https://www.ohchr.Org/sp/professionaiinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx

«

Principi Bàsics sobre l'ús de la força i de les armes de foc per part dels
funcionaris encarregats de fer complir la Llei, Vuitè Congrés de les Naci
ons Unides sobre la prevenció del delicte i el tractament del delinqüent,
L'Habana, agost - setembre del 1990.
https://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

»

Principis relatius a la investigació i documentació eficaços de la tortura i
d'altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Resolució 55/89,
de 4 de desembre del 2000, de l'Assemblea General de les Nacions Uni
des.
https://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

»

Tecnologies de control de masses. Omega Foundation per al Parlament
Europeu, 2000.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET(2000)l 68394_EN(PAR02).pdf
o

Codi Ètic de la Policía Europea, Recomanació Rec (2001) 10 del Comitè de
Ministres del Consell d'Europa, de 19 de setembre del 2001,
https://polis,osce.org/file/8636/download?token=BCim2AJA

®

"Drets Humans i Cossos policials. Una guia pràctica en els Drets Humans
per als cossos policials" de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions
Unides pels Drets Humans del 2002.
https://www.ohchr.org/documents/publications/training5add2en.pdf

»

La lluita contra la impunitat, Extracte del 14è Informe General del 2004
del Comitè Europeu pera la Prevenció de la Tortura i de les Penes i Tractes
Inhumans o Degradants (CPT).
https://rm.coe.int/16806cd088

•

Normes i pràctiques sobre Drets Humans per a la Policia, Oficina de l'Alt

Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, 2004.

,

https://www.ohchr.org/documents/publications/training5add3en.pdf
«

Conjunt de principi actualitzats per a la protecció i la promoció dels Drets
Humans mitjançant la lluita contra la impunitat. Comissió dels Drets Hu
mans de les Nacions Unides, 8 de febrer del 2005.
http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html

o

Ús de pistoles TASER pels cossos policials: guia i recomanacions, Centre
de justícia Criminal de Stanford, 2005.
https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/default/files/chiIdpage/164097/doc/slspublic/tasersv2.pdf

«

Principis i directrius sobre el dret de les víctimes de violacions manifestes
de les normes internacionals de Drets Humans i de violacions greus del
dret internacional humanitari a interposar recursos i a obtenir reparaci
ons. Resolució 60/147 de 16 de desembre del 2005 de l'Assemblea Ge
neral de les Nacions Unides.
https://www.ohchr.org/SP/ProfesSionallnterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

o

Un sistema efectiu per a investigar denuncies contra la Policia. Un estudi
sobre el compliment dels Drets Humans en els models de denuncia contra
la Policia als Estats Units, el Canadà, UK, Irlanda del Nord i Austràlia. Vic
torian Law Foundation Community Legal Centre Fellow 2008-2009.
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https://www.parliament.vic.gov.au/images/Submissionb^^"
l_Hopkins_Tamar.pdf
Guia d'estàndards internacionals sobre Policia Democràtica, Assessor
principal de la policia del Secretari General de la OSCE, 2009.
https://www.dcaf.ch/sites/defauit/files/publications/documents/OSCE.pdf
Opinió del Comissionat sobre Drets Humans sobre la determinació inde
pendent i efectiva de les denuncies contra la Policia, Consell d'Europa
(COE), 2009.
https://rm.coe.int/opinion-of-the-commissioner-for-human-rights-thomas-hammarberg-concern/16806daa54
Guia del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre l'erradicació de
la impunitat en les violacions greus de Drets Humans, 30 de març del
2011.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_détails.aspx?ObjectlD=0900001 6805cd1 11

Observació General n° 3 (201 2), del Comitè contra la Tortura sobre l'apli
cació de l'article 14 (drets de les víctimes), de 1 3 de desembre del 2012.
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkGl d%2FPPRiCAqhKb7yhskvE%2BTuwl mw%2FKUl 8dCyrYrZkEy%2FFLl 8WFrnjCrilKQJsZf
YmSYHVLZV%2BI5C60qdSOVLGjH%2BTTGf77VGGmZMqeinnHBpiaijofawsUbOESFhx
Formació de les forces de seguretat de l'Estat basades en els drets fona

mentals, Agència Europea pels Drets Fonamentals (FRA), 2013.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-201 3-fundamental-rights-based-police-training_es.pdf
Dibuixant el límit: regulació de l'ús d'elements químics en el control de
masses pels agents antiavalots sota la Convenció d'Armes Químiques,
2013.
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/BNLWRP%200RF%20RCA%20Munitions%20Report%20April%20201 3_0.pdf
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o

Seminari sobre mesures efectives i bones pràctiques per a garantir la pro
moció i protecció dels Drets Humans en el context de protestes pacifi
ques. Report Informe de l'Aít Comissionat dels Drets Humans de les Na
cions Unides, 5 de febrer del 2014, A/HRC/25/32/Corr.l.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session2 5/Documents/A_HRC_25_32_Corr. 1 _ENG.DOC

»

Abús policial, una amenaça seriosa per a l'Estat de Dret, Comissionat dels
Drets Humans del Consell d'Europa (COE), de 25 de febrer del 2014.
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/police-abuse-a-seriousthreat-to-the-rule-of-l-1

9

La promoció i la protecció dels Drets Humans en el conetxt de manifesta
cions pacífiques. Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides, 11
d'abril del 2014, A/HRC/RES/25/38.
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=53ba972c4

«

Protesta social i Drets Humans: estàndards internacionals i nacionals, Ins
tituto Nacional de Drets Humans de les Nacions Unides, 2014.
https://acnudh.org/wp-content/uploads/201 5/04/PROTESTA-SOCIAL.pdf

®

La necessitat urgent de prevenir les violacions de drets durant les protes
tes pacifiques. Assemblea parlamentaria del Consell d'Europa (COE), maig
del 2016.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp7fileid=22566&lang=en

®

Ús de la força al marge de la detenció y prohibició de la tortura i altres
tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Informe del Relator Nils
Mezner per a l'Assemblea General de les Nacions Unides, 20 de juliol del
2017, A/72/178.
https;//undocs.org/pdf?symbol=es/A/72/l 78

»

Maltractament i tortura en les manifestacions i en altres situacions de no
custòdia. Com pot contribuier l'acadèmia al debat? Pau Pérez Sales, Tor
ture Journal, 201 7.
http://www.pauperez.cat/tematico/articulos/tortura/ill-treatment-andtorture-in-demonstrations-and-other-non-custodial-settings-how-can-academic-research-help-in-the-discussion%E2%80%AF-2/
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•

Manual pràctic formació sobre la prohibició de tortura i de penes i tractes
inhumans i degradants, Consell d'Europa (COE), 201 8.
https://rm.coe.int/training-manual-prohibiton-torture-eng/1680933627

•

Combatent la tortura, la necessitat d'una regulació comprensible sobre el
material antiavalots, Omega Research Foundation i Amnistia Internacio
nal, 2018.
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Amnesty%20Combatting%20Torture%20WEB%2 0Version.pdf

•

El dret a manifestar-se pacíficament i l'ús proporcionat de la força. Reso
lució del Parlament Europeu, 14/2/2019.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20190127_FR.html

•

Guia sobre el dret de reunió pacífica de la Comissió de Venècia,
OSCE/ODIHR, revisada en la seva tercera edició el el 4 de juny de 2020.
https://www.Venice.coe.i nt/webforms/documents/default.aspx?ref=cdlad(2010)020&lang=en

•

Informe del Relator especial contra la Tortura de les Nacions Unides sobre
Tortura i altres penes i tractaments cruels, inhumans o degradants (in
forme sobre tortura psicològica), A/HRC/43/49 de 20 de març del 2020.
https://undocs.Org/sp/A/HRC/43/49

•

Aportacions de l'Omega Research Foundation sobre l'impacte en els Drets
Humans de l'ús d'armes menys letals i tecnologia de municions en el con
text de les assemblees, incloses les protestes pacífiques. Omega Research
Foundation, juny del 2020.
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Omega_OHCHR_LLWs_1 810209_0.pdf

•

Observació General núm. 37 (2020), relativa al dret de reunió pacífica
(article 21), Comitè dels Drets Humans, 17 de setembre del 2020,
CCPR/C/GC/37.
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkGld%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVCGB%2bWPAXj3%2bhoOP51AAHSqSubYW2%2fRWvqeXcmwcjPCLnvmaZpSJFN4i2MgSnq7H0QmP4hTgADGwAC
s%2f4pF06q8i9WCRbyJ
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o

Cops contundents, Amnistía Internacional, setembre 2021
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/AmnestyBlunt-Force_Summary_Spanish.pdf

•

LLEI DE LA POLICIA DE NAVARRA:
https://noticias.iuridicas.com/base datos/CCAA/631858-l-foral-232018-19-de'nov-cf-navarra-de-las-policia5-de-navarra.html#a7

o

Lawfare, l'estratègia de repressió contra l'independentisme català. Damià
del Clot.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2021
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