
 

 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª 

 

Esculca tennos trasladado que presentou denuncias ante a oficina do Defensor del 

Pueblo sobre diversas situacións no penal de Teixeiro por supostas violacións dos 

dereitos fundamentais consagrados no art. 10 (dignidade), 15 (integridade física e 

moral) e 17 (seguridade) da CE de 1978. 

 

Esculca denuncia diferentes situacións denigrantes para as persoas presas. 

 

Por un lado, refírese á “ínfima calidade dos alimentos que reciben as persoas 

presas”, segundo lle trasladan persoas internas a esta Asociación, denunciando 

que é un problema agravado ultimamente por ser “incribelmente escasos” ditos 

alimentos. 

 

Por outra parte, Esculca denuncia o caso particular dun interno que está 

“sometido desde o ano 2016 a un réxime de vida de facto que lle supón cumprir 

condena en situación de absoluto isolamento, sen comunicación con outros 

presos e sen actividade ningunha sexa do tipo que for”, téndoselle, segundo a 

Asociación, substituído o contacto directo con funcionarios da prisión por 

comunicacións a distancia. 

 

No ano 2016, o Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa 

visitou varias cárceres  do Estado español, incluído o penal de Teixeiro. 



 

 

 

 

Resultado de dita visita, o CPT recomendou ás autoridades españolas medidas 

para fomentar o contacto directo entre presos e persoal. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte pregunta á Xunta, 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª: 

 

- Tense interesado a Xunta polas denuncias e queixas de trato denigrante 

referidas ao CP de Teixeiro? 

 

- Que medidas ten solicitado a Xunta ao Goberno de España en relación ás 

denuncias e queixas de trato denigrante referidas ao CP de Teixeiro? 

 

- Coñece a Xunta o informe do Comité para a Prevención da Tortura do Consello 

de Europa sobre as cárceres do Estado español, visitadas en 2016? Que opinión 

lle merece? 

 

- Ten coñecemento a Xunta das queixas de Esculca perante a oficina do Defensor 

del Pueblo, referidas ao penal de Teixeiro? 

 

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

 

 

Paula Vázquez Verao na data 04/10/2018 09:54:09 
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