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DARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

SESSI NM. 31.2
La sessi, suspesa ahir, es reprØn a les deu del mat i tres
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual es assistida per la secretÆria general i el lletrat Francesc Pau i Va¡[.
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del
Departament de Governaci i Relacions Institucionals, i
els consellers d’Economia i Coneixement, d’lnterior, de
Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentaci i Medi Natural, de Benestar Social i Familia,
d’Empresa i Ocupaci i de Justicia.

Senyores diputades, senyors diputats, es reprÆn la sessi amb el tercer punt de l’ordre del dia, que Øs l’Infor me del Sndic de Greuges al Parlament corresponent
al 2011.

Informe
del Sndic de Greuges al Parlament
corresponent al 2011 (tram. 360-00006/09)
En primer lloc, em plau saludar en nom de la cambra
el sndic de greuges, l’illustre senyor Rafael Rib, el
seu equip, que avui ens acompanya, i tambØ els sndics i sndiques locais i el sndic de la universitat, Bon
dia i benvinguts a la seu del Parlament de Catalunya.
D’acord amb l’article 159,3 del Reglament, farÆ la presentaci del resum general de l’informe anual el sndic
de greuges, l’illustre senyor Rafael Rib.

El sndic de greuges (Rafael Rib i Mass)
GrÆcies, presidenta. Una salutaci als sndics locals i
universitaris presents i a totes i tots vostÆs en el moment de presentar-los l’Inforrne del Sndic del 2011.
Saben vostÆs que el Sndic ha de presentar al Parlament tres informes anuals: el de la situaci dels drets
deis infants, d’acord amb la Convenci de Ginebra,
que va ser presentat l’octubre i que ara amb la constituci que vostÆs han fet d’una comissi de la infÆncia veurem el 22 de maig, crec; l’Informe de l’Autoritat
Catalana de Prevenci de la Tortura i els Maltractaments, d’acord amb el protocol de les Nacions Unides,
informe que es va presentar el desembre i queja va ser
discutit, i l’informe anual, que ho comprÆn tot, que va
ser lliurat el 15 de febrer en aquesta cambra, discutitja
en quatre sessions de comissi i avui en plenari.
Fa 2.200 anys 2.200 anys que a Megalpolis, a PAr
cÆdia, Polibi comenava la seva histÆria, gran clÆssic
del que Øs histÆria, dient: «No hi ha per als bornes cap
norma mØs segura que la coneixena deis fets esdevinguts anteriorment.» Amb tota la modstia del mn, el
que els parla, elegit per vostÆs, no fa 2.200 anys, sin
fa tres anys, que els din en el frontispici deis informes:
«Cornpte amb l’erosi de drets a partir de prioritats
pressupostÆrieS.»
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L’any 2009 ens referem des del Sndic instituci a petites puntes significatives de prioritats socials que lesionaven drets. L’any 2010, quan ho presenthrem el febrer, i desprØs en plenari el mar o Fabril del 2011...,
de l’exercici del 2010..., advertem de poltiques ja gruixudes que afectaven drets importants, com els lloguers
socials, les necessitats educatives especials, els infants
en risc, etcÆtera. 1 el 2011 nosaltres els hem advertit que
aquesta reducci continua afectant, per amb un afegit: assenyalem que hi ha hagut males prÆctiques administratives que han deixat gent en la indefensi.
He de dir, a continuaci, que Øs un exercici on s’ha incrementat molt el trebali en el Sndic, i he de dir que
Øs un exercici oc s’ha incrementat molt la collaboraci
de l’Administraci amb el Sndic.
Aquest volum de i’informe, que tenen penjat al web
i el tenen en suport informÆtic a disposici de tots i
tetes voltÆs, comena justament dient que el Sndic
Øs conscient de la dimensi i de les conseqÆncies de
la crisi, i de l’estret marge de movirnent que tenen les
institucions pœbliques catalanes a l’hora de decidir
sobre la despesa pressupostÆria. Per tant, constatant
aquestes afectacions i conscients d’aquesta situaci, Øs
evident que el marge de debat sobre les queixes que
rebem i els suggeriments i les recomanacions que bern
fet a les administracions sha de basar en la discussi
de les prioritats, o sigui, de les opcions que ha de fer
el governant i nomØs el governant i tØ la responsabilitat democrÆtica de fer-les i ningœ el pot substituir a
l’hora de decidir on s’inverteix, oc s’utilitzen els cabals pœblics.
L’afectaci de determinats drets socials per l’afebliment de poltiques socials debilita tambØ el paper que
ha de jugar el poder pœblic en la garantia d’aquests
drets, per?) es complica, per dir-ho d’una forma suau,
si a mØs afecta el dret a la boca administraci.
Jo els donarØ de forma telegrÆfica alguns exemples
d’aquesta erosi, pero especialment d’aquesta mala administraci. Hi va bayer mala admint:ti act con cepte tÆcnic que s’utilitza des que el re¡ de SoÆcn va decidir crear l’Ombudsman, el primer del mn. el 1809 a
partir de Foperaci que es va encetar aquesi cstiu ea la
gesti de la renda mnima d’inserci quan es va rassar al pagament mitjanant xec bancari i quan dLsprØs,
tambØ en diÆleg immediat i tambØ en coilnhofuclØ
amb el Sndic, es va tornar al sistema de pagament per
transferÆncia. Es van aturar paganlenis dos a arribar a
verificar dades, i es va entendre ciarameni (1Le LS bloquejava un pagament d’una forma incorrecta si era una
suspensi de fet d’un dret.
pO
Tot dubte ha de dur a la investigaci. El dubre no
dur a negar el dret. Ha de dur a una invesligaci de
la qua] ha de sortir la decisi, de forma fefaent i cml;
tot el rigor que estÆ regulat PCI lAdniinisflaci de
si aquell dret pot ser o no objecie de saiisfacci, i Øs
en aquest sentit que encara ariosseguem les seqiicies
d’aquelles decisions, davant d aqueli bLOqLtClg o ua\ant
de la lentitud i demora a l’hora de tet els pagainenis
pendents o de resoidre les demandes d’aquesta ma.teixa renda.
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Pariem de milers de persones..., on segur que hi ha hagut irregularitats i on cal, i el Sndic dna tota l’autoritat al combat de les irregularitats..., per no pot ser
que aix signifiqui afectar un volum molt irnportant
de milers de persones que estan al llindar de la inclusi social, i mØs en uns ternps corn els actuals de crisi
econmica.
s diferent el que hem notat quan han crescut de forma important les queixes en el tema de la poltica de
salut. Sempre, e] sndic els havia dit que estava fins i
tot sorprs, essent la salut un servei tan universal el
mØs universal que tenim, el que poden fer servir no
nomØs eis 7 milions i centenars de milers de ciutadans
catalans o de persones que tenen tots els drets a Catalunya, sin tambØ una part de la gent que ha vingut
d’altres llocs i no tenen ni molt menys del tot regularitzada la seva situaci, de i’escassetat proporcional de
queixes que arribaven.
Per raons pressupostries, bviament, s’ha entrat en
una reordenaci de determinades poltiques importants en salut que al nostre entendre, d’acord amb
l’anMisi de les queixes i les resolucions emanades,
erosiona drets de les persones. Caidria ser molt ms
curs quan, disposant de catblegs 1 gals de qu bm
pot esperar sobre la consulta, sobre la diagnosi, sobre
la intervenci..., o h es cornp]issin o bØ e]s modifiquØssim si no disposem dels recursos necessaris, 1 el
sndic Øs conscient que aix tambØ es coordina o es
connecta, i hauria de fer-se de forma coordinada, amb
decisions que es prenen en el conseil territorial a nivell d’Estat.
Per ens referim bsicament a les queixes que ens ar riben quan els ternps d’espera superen de molt, per
de molt, el que estÆ regulat i el que estÆ normat encara
avui.
Hem tingut problemtiques molt mØs puntuals, en el
camp de la salut, com sn tots els temes deis frmacs
i de l’accØs a la farmcia en general, que tambØ bern
pogut trebal]ar tant amb i’Administraci com amb el
coHegi professional.
i’otem fenmens sirnilars a travØs de les queixes en
el Lamp educatiu quan es redueixen recursos humans
1 econmics deis centres, A principis del 2011,
165
centres pœblics es van adrear al sndic amb un rnotiu
principal: la reducci de la partida pressupostiria que
ci ocpartamern destinava o destina al funcionament de
centres, reduccions que afecten l’ehminaci de dotacions associades a programes d’innovaci educativa
o uc recursos ’1lcc˝ per atcndre adequadarncnt la
Ui\ er:jtat de 1 alumna.
En i’i mateixa lnia, o en paraHel, les queixes o actuLCiOi i’ cflci que bern fet sobre la situaci de centres
educauus un en alguns es donen condicions materials, ja sigui per antiguitat o sigui, per haver-se queda vells i obsolets, ja sigui perqu havent estat posats Ci] forma moderna en afl que se’n diu falsament
barracons», que de vegades tenen condicions millors
.is i tot que centres constrults slidament,.. Per en
aqui Is que sigui per les condicions de conservaci,
Per 1 anLicuitat, per defectes constructius del centre
per }iinitacions d’espai..., es donen condicions que
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atempten o poden atemptar contra la dignitat deis jofants i deis mateixos professionals que hi treballen.
Per en aquest camp de i’educaci jo els subratliaria,
com el fet mØs punyent que podem detectar en afectaci de drets, el que toca la igualtat d’oportunitats quan
es redueixen les beques de transport o de menjador escolar. Una escola que tingui el menjador buit o amb
poca assistncia ens alerta de l’aternptat a la igualtat
d’oportunitats, perqu es dna, i inØs en crisi, el cas
normal que les famlies ja no solament no poden pagar el menjador, sin queja no fan anar eis seus
bus
a l’escola.
Per aix tambØ demanem que es cuidi l’educaci inclusiva, que es tinguin en compte les previsions legals
que hi han a Catalunya sobre educaci inclusiva, i que
com a prioritat es posin per davant les dotacions per a
necessitats educatives especials.
Em podria tambØ atœrar, en algunes d’aquestes puntes
en el carnp de la infncia que veurem detingudament
en la comissi corresponent junt amb la meya adjunta peis drets deis nfants, tal com estÆ establert a la
llei, en tots els temes que especialment afecten avui
i’atenci deis infants i l’ajuda als pares en la criana
dels fills, o en aquells que afecten la recuperaci i rehabilitaci de l’infant i i’adoiescent en el sistema de
protecci.
s evident, corn deja fa poca estona al president de
la Generalitat, que bern de saber fas i tot calcular el
cost en un centre o en una famlia a i’hora de decidir, d’acord amb el que ens diuen els experts, on Øs la
idoneitat en el tractament d’aquell infant que pot tenir
una problemÆtica o un risc social, 1 fas ara es demostra que, essent moit mØs barata la famlia, caldria dedicar-hi potser mØs recursos, mØs foment, mØs cultura
i mØs ajut, perq& seria molt mØs ¡don¡ per a l’atenci
d’aquell infant.
1 en l’inforrne d’enguany eis hem assenyalat, com a
particulanitat significativa, les mancances que hem detectat en l’atenci de la salut mental deis infants i dels
adolescents.
No cm voidnia estendre mØs amb exemples de les diverses administracions o departarnents, per s que
voldria aturar-me nornØs uns breus mornents en la mateixa Administraci i en el funcionarnent de i’Administraci, com a concepte i com a instituci global.
Tenirn pendent a Catalunya, i tambØ a i’Estat espanyoi,
per especficarnent i em toca a mi recordar-ho a
Catalunya, l’obertura de majors canals de participaci
de la poblaci amb l’Administraci. Tenim pendent la
regulaci de manera completa del dret d’accØs a la informaci. Es un dret regulat per codi europeu. Es un
dret que estÆ, ja, aplicat a moltes dernocrcies europees, i Espanya i Catalunya anem al vag de cua en
aquest terna.
1 i’any 2012, amb totes les facilitats que tenim tecnolgiques i arnb el canvi de cultura per qub passen positivament les noves genenacions, seria impontantssirn
que, amb diligncia, des del Govern de Catalunya donØssim empenta a aquest terna i que els paniarnentanis
que treballen, com ens consta, en aquesta casa en la
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qesti tamb poguessin entrar aviat en la soluci legislativa d’aquesta dimensi,
1, permetin-me que els citi tambØ un tema i que eis
el ciii al final d’aquest apartat de l’Administraci, que
sembla que sigui noms un serreli--, no deixa de ser
molt important que enguany hgim tingut encara mes
queixes, explicables, en l’apartat de contractaci de
les administracions quan petites i mitjanes empreses
s’han trobat amb serioses diflcultats peis irnpagarnents
de les administracions. 1 hem demanat a les administracions que hi hagi una major planificaci, estabilitat
i coneixement de quins sn els terminis concrets de
liquidaci d’aquests deutes com a apartat important a
l’hora de la reactivaci tamb de la situaci econmica.
En l’informe hi trobaran vosts tota una dimensi
important per ais temes d’habitatge, d’urbanisme, de
consum o d’urbanitzacions, ja que en poca de vaques
grasses par1vem tots de la possibilitat d’aplicar-hi poltiques similars a les que es van dissenyar per als barns i que avui tornen a aparØixer com a dificuitats, parMisi o situacions en condicions quotidianes difcils.
Per en aquest apartat s que hi ha un tema que no
podem deixar d’esmentar, on l’any 2011 el sndic va
aconseguir una gran collaboraci de l’Administraci i
ciutadana: el redreament deis deutes hipotecaris. A la
instituci del sndic s’hi reuneix una comissi formada per representants de l’Agncia d’Habitatge de Catalunya, de l’IHustre Collegi d’Advocats de Barcelona,
del Coilegi de Notaris, del Tribunal Superior de Justcia, de Critas Diocesana i d’entitats financeres. 1 hem
avanat com vostØs coneixen, perqub en part ja ha
estat dipositat en aquest Parlament amb recomanacions com difondre entre les persones afectades per
aquest endeutament aquelis dos grans instruments que
continuen essent avui Ofideute, per part del Govern de
Catalunya, i Critas a l’hora d’entrar allÆ d’immediat a
palliar, solucionar, i acomboiar, orientar, informar, les
persones que es troben en aquesta difcil situaci dei
sobreendeutament
Hem proposat a tots els grups pariamentaris un conjunt de modiflcacions flscais per ajudar en aquestes
operacions, i eis he de felicitar, perqu en part van
ser recollides en els debats de l’exercici pressupostari
d’enguany. 1 treballem per trametre a les Corts Generals una proposta de sistema de redreament de deutes
en cas de sobreendeutament com el que es fa a Frana
o com el que es fa a Alemanya, un instrument administratiu vinculant amb participaci de totes les institucions per a la resoluci d’aquesta temÆtica tan punyent.
Es tracta, en definitiva, de ser capaos de veure que
en Øpoca de crisi, en !poca d’agreujament deis temes
socials, Øs un mornent de fer prioritats de mÆxima necessitat, de saber on Øs la lnia d’inclusi i de fer tambØ un discurs de valors forts, de comunitat, d’igualtat
i d’equitat. Un clssic diu que la disposici a admirar, i
fins i tot adorar, el nc i el poders i menysprear, o com
a mnirn negligir, persones pobres o amh dificultats Øs
la major i ms universal causa de corrupci deis sentirnents morais. Ho escrivia Adam Smith a la Teoria
deis sentiments inorais el 1759, i crec que tØ molta ac-
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tualitat per contemplar els debats que de vegades es
propaguen sobre qu succeeix en uns mornents tan
convulsos com els actuals.
1 Øs normal, Øs explicable i fins i tot Øs, com ha dit algun governant, d’expressi de salut pœblica que hi hagi un conjunt d’entitats sociais que reivindiquin, que
demanin, que es mobilitzin i que es manifestin Es un
inoment molt dur on la democrcia permet l’exercici
de molts drets que haurem de contemplar com una
activaci de la societat quan piantegen temes tan elementals a i’entorn de la inclusi social.
L’exercici del 2011 el sndic va bayer d’abordar i’esdeveniment dels anomenats «indignats», i vbrem fer dues actuacions d’ofici sobre el que va succeir a la plaa
Catalunya el 27 de maig i a l’entorn d’aquesta instituci, el Pariament de Catalunya, el 15 de juny. En aquelles actuacions d’ofici el sndic afirma categricament,
seguint el Tribunal Constitucional fil per randa, que
no es pot limitar ni el dret de reuni ni el dret de manifestaci. Sn dos drets elementals, fonamentals, que
estan a la Constituci i que han estat objecte de successives sentØncies del Tribunal Constitucional. Toca
a l’Administraci prendre les mesures per a l’exercici
d’aquests drets, ja que poden afectar eis drets d’altres
persones, tal com tambØ contemplvem nosaltres en
l’actuaci d’oflci.
Nosaltres vam entrar a analitzar com s’havia actuat
davant d’aqueils dos esdeveniments. La nostra proposta en l’actuaci d’ofici Øs precisament la de contribuir des de l’anlisi dels fets a millorar 1’Administraci. Quan demanem el respecte a aquells drets, o l’œs
proporcional de la fora, o la identificaci deis agents
que participen en aquells esdeveniments, demanem el
comphment de l’ordenament legal i el respecte dels
drets fonamentals.
Hem vist avenos per part del Departament d’Interior
en temes com la mediaci, en temes com la formaci.
Estem pendents, respecte al Departament d’Interior,
de les seves respostes sobre el que esta previst legalment en la identificaci deis que participen en aquests
esdeveniments. 1 estem pendents, respecte a totes les
administracions, comenant pels ajuntaments, que si
rnai es tornessin a produir esdeveniments sirnilars o
paraHels com actuarien, ja que estan tambØ obligats
per norma a fer all que sigui necessari per conciliar
el dret de reuni o de manifestaci amb els drets de
tercers, com poden ser vianants, com poden ser persones que puguin travessar zones pretesarnent ocupades
o com poden ser comeros, que han de poder tenir la
seva activitat amb tota ilibertat. 1 aqu estÆ el secret i
la importncia del que en diem «democrcia».
No Øs d’estranyar que, amb aquestes condicions i cmb
aquestes caracterstiques, vegin a l’exercici del Sndic
de Greuges dei 2011 un increment important del yoium de la feina. Les queixes varen crØixer un 35,4 per
cent. Vosts deuen recordar que, any rere any, darrerament parlvem d’un increment del 5 i del 6 per cent.
Enguany hi ha hagut aquest creixement, perfectarnent
explicable per les difciis condicions que travessem,
per alguns errors comesos en poltiques pœbliques i
tambØ permetin-me que els ho digui amb orguli, al
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capdavant d’una instituci molt col-lectiva sense la
qual jo no podra treballar per un increment de la
presncia de tota la gent del sndic arreu de Catalunya.
Per els he dit que aix va acompanyat d’un increment
important de I’acceptaci de les resolucions i, per tant,
de la collaboraci de i’Administraci amb el sndic.
L’any 2011 Øs el primer any que l’obstaculitzaci al
sndic Øs zero des del 1984. La primera vegada que no
hi ha hagut ni una sola administraci que hagi deixat
d’informar el sndic.
1 no sØ si se m’entØn el que vuil subratilar. Si qualsevol persona, entitat, instituci, de Catalunya s’adrea
al sndic amb una queixa, el sndic no tØ per qu donar credibilitat al que li arriba. Ho ha de contrastar,
o directament, si ven que aquelles informacions sn
errnies, o adreant-se a les administracions o empreses privades corresponents. 1 Øs quan rep la informacid d’aquestes administracions o empreses que pot dilucidar si hi ha marge o no per a una recomanaci,
un suggeriment, per solucionar aquell cas, per solucionar tots els que podrien venir al darrere i per millorar
l’Administraci, 1 rebutja un percentatge molt important de queixes per a qui no hi havia motiu i suggereix
un percentatge important de resolucions. Sense la informaci de les administracions o de les empreses privades no hi ha soluci del problema. Enguany, zero,
l’obstaculitzaci al sndic. Enguany, nomØs divuit expedients de no-coilaboraci, divuit vegades que l’Administraci o empresa corresponent, malgrat haver
rebut les recomanacions i els suggeriments, no ha seguit, com diu la llei, el cam de resposta, d’acceptaci
o no, argumentada, del que planteja el sndic. NomØs
divuit casos que afecten setze administracions, perqub
dues tenen dos casos.
1 enguany, un incrernent del seguiment de resolucions,
en el sentit d’evitar l’efecte bumerang de quan una administraci dna la ra al sndic per al cap de poc
temps veiem que estÆ per complir all que s’ha acceptat. Enguany, de cada cent vegades que el sndic s’ha
adreat a administracions o empreses, noranta-dues
s’han acceptat les recomanacions o els suggerirnents
del sndic.
Els puc dir que aix ens va aproximant als estndards
de les democrcies mØs madures. Tinc l’honor, d’en
del congrØs mundial del 2009, de presidir tots els sndics defensors d’Europa a l’Institut Mundial de l’Ombudsman 1, per tant, els puc dir que amb l’atalaia que
ixæ significa, veient pasos tan avanats com els escaiidinau, com Austria, com el Regne Unit, anem
aprenent molt d’ells i ens anem aproximant als seus
estitndards, com tambØ ho voldrem fer en altres apartats, com seria una major celeritat, o punts de contacte
que donessin aquesta major celeritat, a totes les administracions per poder resoidre amb la mÆxima rapidesa lotes les queixes que rebem.
Peræ dissortadament, els he de tornar a parlar d’una
aci m inistraci gens collaboradora. Dissortadament,
perqu l’any passat va ser la primera vegada que els
en \ aig parlar amb fora, malgrat que feia anys que ho
mrossegvem, i enguany es reitera. Em refereixo a la
Delegacin del Gobierno de Espaæa a Catalunya. VosPLE DEL PARLAMENT, SESSI NM. 31.2
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ts han legislat unes lleis, l’Estatut o la Llei del sndic, que faculta el Sndic per demanar la collaboraci
de totes les administracions amb seu a Catalunya, i una
llei que tØ un article especfic que parla de la collaboraci de la Dellegaci del Govern a Catalunya amb
el sndic. Sn articles vigents, no s’hi ha recorregut a
cap tribunal. Sn ileis. Sn tanta llei, i vosts ho saben, com les que es puguin fer a la carrera de San Jernimo o al Palau del Senat. 1 sn manifestament incomplertes.
No Øs un problema ni de debat legal ni de debat competencial. El sndic que els parla, Tuna forma polticament incorrecta, els din que recomano a la meya
gent que Øs millor que ens piquin els dits per desbordar les fronteres competencials que no pas que s’erosionin drets de les persones a Catalunya i ningœ faci res.
Peræ no Øs aquest, el cas; parlo d’uns articles taxats i
definits, a l’entorn de qu? Queixes que rebem sobre
el no-respecte de l’œs lingstic del catal en forces
d’ordre pœblic o en graos empreses que depenen del
Govern central, Temes d’informaci, tambØ, que afecten el rigor lingstic a la seguretat social. O un Ilistat
de possibles transgressions de drets al Centre d’Internament d’Estrangeria a la Zona Franca, Quan vrem
lliurar l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenci
de la Tortura i Maitractaments el desembre del 2011
en aquest Parlarnent, vrem afegir, davant del Parlament, que tenem indicis de maltractaments en aqueli
centre. Vrem ser titllats de demagogs. Una setmana
mØs tard va morir un dels ocupants d’aquell centre.
Continuem rebent informacions sobre uns centres que
sn autntiques presons, on sn tancades persones
que tenen tants drets com tots vostbs o com el qui els
parla: no han coms cap delicte, no han estat jutjats
per cap tribunal, no han estat condemnats per res, no
hi ha cap assistncia jurdica i no hi ha accØs a les visites familiars; amb un rbgim escs, segons se’ns diu tot el que els acabo de dir anteriorment Øs norma, per¿) amb un servei escs, sembla jo no els ho he pogut
contrastar perqu jo no hi he tingut accØs, en temes
com l’assistncia mdica.
Demano al legislador que sigui conseqent i que, si hi
ha una norma legal, demani el seu compliment; que,
a mØs, en poques que s’argumenta tant sobre la dimensi pressupostria, sobre les prioritats, sobre l’estalvi, s’argumenti, d’una forma planera i senzilla, que
la proximitat pot evitar duplicitats. Anar a un centre
com aquest, des del Sndic de Greuges, costa vint-itres euros amb un taxi per a sis persones, com vrem
comprovar fa pocs dies. No sØ quin Øs el cost de desplaament per analitzar centres com aquests des d’un
lloc a Madrid. Per, per raonabilitat i æos i tot per modernitat, com es fa al Regne Unit, com es fa a Austria,
com es fa a BØlgica, com es fa a Sucia, com es fa avui
a toles les democrcies arnb les quals ens volem homologar, tenim un anacronisme.
Senyores i senyors diputats, torno al principi. SØ que
estem en temps difcils, i que, per tant, a molles de les
coses que els acabo de citar algœ cm podra respondre, amb part de ra: «It’s easy to say, it’s hard lo do
it.» «Que fÆcil Øs dir-ho, que difcil Øs fer-ho.» Voldria

SØde P - Nœm. 52

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

26 dabri de 2012

que, una vegada mØs, veiessin en les aportacions del
sndic en aquesta cambra, que Øs on les ha de fer, un
cant a un pas que es diu Catalunya, que s’ha de governar cada vegada de forma mØs profunda, i un cant
a les seves persones, que han de ser cada vegada mØs
persones, si Øs que els garantim els seus drets i els recordem els seus deures, com intenta fer, com una contribuci, aquest sndic.

Per hi ha un altre canvi molt irnportant. Ara sn i a¡x5 ens enorgulleix els mateixos servidors pœblics que
s’adrecen a vost. Perqu aquest informe, primer, amb
menys recursos ha hagut d’atendre molta mØs gent.
1 aix vol dir, sndic, que vosts formen part d’aquesta
Catalunya que sap perfectament on som, perqu hi ha
hagut un increment del 35 per cent de queixes, per
d’un 23 per cent de persones ateses.

El premi Catalunya de fa un any, Murakami, tØ una esplbndida novel-la sobre la ficci i la realitat, 1Q84, on
planteja com les persones han de reaccionar davant de
la societat, individualment i collectivament, malgrat la
confusi, 1 comena la novel-la amb una cita que jo UdlitzarØ per acabar el meu discurs. En manilevo aquesta
cita: «Aquest Øs un mn d’espectacle, tot hi Øs fals, de
cap a peus, perh no seria una enganyifa si tu creguessis en mi.» Fem que la gent cregui en nosaltres.

Aix ens dna una idea que quina Øs l’escala de prioritats. 1, si us plau, nosaltres..., aquesta Øs una instituci
que depn del Parlament. Ara no hem de fer aqu oposici al Govern, pero es evident que la sindicatura de
greuges analitza les queixes dels ciutadans amb relaci a l’Administraci de la Generalitat, i algunes qestions de competncies diverses, en fi, que sn de inØs
d’una instituci. All quejo Ii vaig comentar, perqu
potser seria molt interessant agregar tots aquests elements de demandes, de queixes, d’actuacions d’ofici,
de consœltes amb relaci a un tema cabdal, del quan
no hem trobat el nord no hem trobat el nord; especialment el Govern. Cal rectificar. No nomØs perqu Øs
una mala administraci, sin perqu som molt conscients que hi ha molta mØs demanda i menys recursos,
Øs evident. Per ho deja, hj insisteixo, la filosofia diu
«governar Øs preferir», no nomØs prioritzar, eh?, preferir. 1 si hem de fer una cosa Øs preferir la gent que mØs
ho necessita.

Grcies, presidenta.
La presidenta

Moltes grkcies, scnyor sndic. A continuaci per fixar
la seva posici, tØ la paraula, en nom del Grup Parlamentar¡ Socialista, l’honorable senyora Marina Gel¡.
Marina Gel¡ 1 FÆbrega

Grcies, presidenta. Senyors i senyores diputades, sndic, el seu equip, sndics locals que ens acompanyen,
sndic de la Universitat de Barcelona..., en nom del
Grup Socialista amb molt de gust passem a comentar
aquest informe anual de la sindicatura. Per descomptat, no podem obviar¡ ho ha fet aix el sndic el context en qu estem. Aquest Øs el cinqu any d’una crisi dura, que va cornenar sant financera, econmica,
i ara Øs social. L’informe, sndic, i aix ho vam manifestar a la comissi, expressa una crua realitat, la mØs
dura, que segur que els sndics locais tambØ la veuen
diriament.
Governar Øs preferir, fer d’oposici Øs concertar. 1 nosaltres no volem fer d’cstru ni simplificar les responsabilitats. Per aquest informe Øs el primer informe
que..., si m’ho permeten, hi ha una qesti, sndic, que
Ii vaig comentar: hi ha un element molt important,
perqu per primera vegada, probablement, comencem,
com fan les democrcies mØs avanades, amb llargues
tradicions de democrcies mØs participatives i deliberatives, que la gent accedeix per explicar les prioritats
de la vida real de la societat catalana. 1 hi ha un element determinant que ho explica, aix, objectiu, que
Øs prcticament paritat i un increment important de
dones que s’adrecen a la seva instituci, curiosament
curiosament.
Aquest any, per primera vegada, les queixes amb relaci als temes de serveis socials, de pobresa, d’inclusi
social, sn la primera demanda la primera demanda; no podra ser d’una altra manera, perqu, si no,
aquest informe tindria un biaix, encara que li ho vam
comentar, que estara bØ saber, cada vegada evidentment mØs, en relaci amb la poblaci i la diversitat
territorial de Catalunya, per tambØ el nivell de renda
de les persones que s’adrecen a la instituci.
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A mØs, s’introdueix en aquest informe un altre element de debat, el mØs preocupant del que estÆ passant
en aquests moments, i que pot empitjorar amb les mesures preses els œltimas dies en el Govern de l’Estat:
sense canviar llais d’universalitat... sense canviar
lleis, perqu aix seria un debat poltic, amb lium i
taqugrafs, qui canviaria la Llei general de sanitat? qui
la canviaria? Qui canviaria la Llei d’educaci, que dna accØs a la universalitat? Aqu el que ens estÆ passant..., aquesta crisi ens aboca a una prdua d’accessibilitat i de qualitat deis serveis, que Øs el que denuncia
fonamentalment aquest informe, o ciutadans i ciutadanes que es queixen.
Aquests s que sn debats molt importants, que jo
crec ens hi haurem de posar perqu..., senyor sndic,
almenys en el meu grup, aquest informe ens obliga,
eh?, parqu, si no, podrem fer com altres comunitats
autnonles, que, aprofitant la crisi, s’han polit les mstitucions.
A mØs, vost ha comantat... i aquest Øs un alernent
molt important: Øs casual que les democrcies mØs
avanades, que tenen elements de contrast com les
sindicatures i altras, pracisamant hagin resistit millor la crisi? O Øs que tots no necassitem el contrast de
diferants elements par fer-nos una realitat, que l’hem
de conaixer, par descomptat en primera persona? Per
tant la randa mnima d insercio la mala gestio vos
te daia «mala administrado» en tot cas mala gestio
Per alavem una mica el debat: randa mnima, endeutament hipotecan, dificultats d’accessibilitat i de
prdua d’aquitat i de qualitat dais sistemas de salut;
dificultats de mantenir la in\crsi en cducaci. coses
bsiques com eis ajuts da baques manjadoi molta inØs
demanda i manys ingrassos o manys recursos Un re
¡
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refons que s’expressar, segur, a la Comissi de la Infncia: els pobres tambØ tenen cara de nens i nenes,
i de dones, i de malalts mentals..., i d’alcohhics, i de
gent gran, que tØ pensions minses perfi que el seu œnic
ingrØs Øs la pensi en una unitat familiar. Curiosament, aqu hi ha un altre debat molt interessant i que el
Govern sap perfectament, i els consellers competents:
el debat sobre una societat en crisi que ha de fer compatible la llibertat i la responsabilitat.
Queixes amb relaci preocupants-- a les autoritats, i
tambØ a l’autoritat que ha de salvaguardar la seguretat.
Aix ens hauria de preocupar profundament, perquØ,
hi torno a insistir, som en el cinquØ any. Se’ns ha fet...,
direm, s’ha, gairebØ, volgut cada dia matar les actuacions de durant set anys del Govern amb un trencament institucional. Ara Øs igual, no parlem del passat.
Per5 res Øs casual res Øs casual. Estarem pitjor o millor, en aquest informe, havent prioritzat o no unes altres qestions. Aixfi Øs el que expressa aquest informe,
senyor sndic, senyors i senyores diputades.
1 vostØ, curiosament, fa com els mateixos ciutadans: ni
tan sols ha esmentat temes molt importants que acaben sent rellevants, perØ ara perden, en l’escala aquesta de prioritats..., com sn les empreses privades que
gestionen serveis pblics o activitats d’interØs general:
les del ilum, les del gas, les de telefonia, etcØtera. Aquest
tambØ Øs un debat..., perquØ ara hi ha gent que no pot
pagar l’aigua, quina Øs la responsabilitat de l’Administraci i quina Øs la responsabilitat de l’empresa de gesti? Aix Øs un servei bØsic? S, Øs un servei bØsic; un
servei bØsic perquØ, dar, un no pot viure sense aigua;
en tot cas, tØ unes conseqØncies molt importants.
Per tant, estem tocant una realitat complexa en quØ almenys el meu grup parlamentan no vol fer ni demagogia ni d’estru. 1 aquest informe tØ una vØlua molt important. TØ una vØlua penquØ, mØs enilØ d’avui, senyor
sndic, no pot ser una flor d’estiu, no pot ser una flor
d’un dia, l’informe del sndic. Requeriria, a mØs, en
aquests temes tan substantius..., perquØ curiosarnent, i
aix ja li ho vam dir des del nostre grup parlamentan,
hi ha poques demandes amb relaci a l’atur. Clan, per quØ..., la gent pensa que l’Administraci no els pot donar feina. PerØ hi han les derivades del gran atur que
[enim. Llavors, aix ens ha de fer, hi insisteixo, reca tots; rectificar qui tØ rnØs responsabiiitats en
"qust moment, per descornptat, que Øs qui governa,
per tambØ a l’oposici. Hem de trobar un altre cam.
Pc-i’quØ jo almenys no voldria... i aix ho demanaria
al meu grup, espero que l’any que ve hagi de sortir
aqu per explicar un altre informe del sndic un alire, perquØ, si aix empitjora, cada dia que passa perdem oportunitats.
ti vaig dir: «Agreguin, si us plan...», i amb aquesta
acabo els meus œltims comentanis de context i de quØ
ensem, quØ ens suggereix a nosaltres de possibilitats
de canviar,
L’agregaci de les queixes requeriria, de nou, un informe amb relaci a la pobresa. 1 quins sn els canvis
que haurem de fer per convertir no sØ si la renda m nima d’insenci en una renda de dignitat. Aquest Øs
un pas que pot. Ara, necessita un lideratge compartit:
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la poltica de la concertaci. Primer¡, a mØs, aqu tØ
molts sndics locals, l’Administraci local i l’Administraci de la Generalitat.
Fixi’s quØ die, eh?: renda de dignitat, que ha d’haver-hi
un component econmic i un component de serveis.
PerquØ hi ha nens, avui a Catalunya, que l’œnic Øpat
calent Øs al menjador escolar. Aquesta Øs una dura realitat. 1 no podem passar aix a la heneficØncia, no podem tornar,.. 1 que consti que vostØ, a mØs, n’ha fet esment, que tenim per sort,.., les crisis tambØ desperten
el bo i millor de la gent el bo i millor de la gent.
Una xarxa social, ha dit, que s’ha fet imprescindible.
No voldria que la xarxa social substitus les responsabilitats, per llei, eh? per llei. Encara que li die, senyor
sndic, que Øs una segona demanda. Que ens ajudin, si
us plau a agregar aquest nord del qual a mi m’agrada
anomenar una renda no nomØs, direm, amb recursos
econmics, sin tambØ amb espØcies, agregada, que
hi intervinguessin totes les administracions. Poder
hem de recobrar el Pacte nacional per a l’habitatge.
PerquØ tenim verdaders probiemes d’habitatge; quan
vas a les institucions socials Cho diuen. A mØs, el perfil de les persones demandants ha canviat totalrnent
totalment.
Segon, aprofundeixi, si us plau..., perquØ vostØ en el
sen informe Øs molt contundent, i en el seu Perlament. VostØ ha vingut aqu i ha dit: «S’estan vulnerant
drets.» No hi ha hagut canvis legislatius, hi insisteixo.
Ningœ ha decidit que el sistema sanitari no Øs universal. Ningœ ha decidit que el sistema de prestacions a la
dependØncia ha deixat de ser universal. Ningœ ha decidit que el sistema educatiu ha deixat de ser universal.
Ningœ ha decidit que el sistema universitari ha deixat
de ser universal. En canvi, curiosament, per la porta de
l’increment de taxes, per la porta de la pØrdua de qualitat, per la porta real de la pØrdua d’equitat... Per tant,
hi ha un debat tambØ, de veritat, jurdic.
Tercer, accØs a la informaci. Aqu vostØ sap que hi
ha una ponØncia conjunta que treballem per intentar fer
una llei d’accØs a la informaci, i, tambØ, el Govern de
l’Estat, una llei de transparØncia. Aixb tØ a veure amb
l’aprofundiment de la democrØcia.
A vegades, senyor sndic, jo que he estat a la banda
del Govern i a la banda de l’oposici....el seu papen Øs
incmode, penquØ sembla que fa d’oposici als que goyemen. Pen no, no Øs aix, Øs el contrani Øs el contrani, penquØ aix es basa en demandes; en actuacions d’ofici, per tambØ en demandes. 1 era tots tenim
l’obligaci de recuperar el crØdit de la democrØcia,
penquØ, si no, son dictadures no democrØtiques, les
que ens governen. 1 tØ a veune amb el fet que la gent
pensi que en el que fem no hi ha mala fe, i que a mØs
estØ a l’abast, i que tot Øs justificable.
Quant element. Ens convØ un pacte de quin Øs el rol i
la collaboraci penquØ hem d’arnibar anreu dels sndics locals i del defensor del poble. VostØ deja: «No Øs
un tema de lleis.» Es venitat, pen la Llei del sndic li
atorga capacitat en tot all que passa a Catalunya. En
fi, podria haver-hi una certa indefinici de quin Øs el
papen de cadascœ, per aix s que necessita un acord
poltic. Ho deia vostØ amb relaci al centre d’interna-
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ment d’estrangers, arnb independncia de qui gover ni a Espanya Es evident, per en altres qestions. La
ciutadania no pot veure que ens excusem en competncies de no sØ qui per no fer all que bern de fer. A¡x¿) requereix, de veritat..., estÆ pendent, vost ho sap...,
tambØ amb el reconeixement del Sndic de Greuges,
amb l’Autoritat Catalana de la Tortura. Quin Øs el paper de la sindicatura a Catalunya en all que Øs una
competØncia exclusiva de l’Estat compartida amb la
Generalitat? Perqu n’hi ha moltes, de compartides, i
a mØs..., si no..., perqu passa el que passa.
1 acabo en aquest œltim minut. Ho torno a dir: per al
nostre grup parlamentan, el Grup Socialista, fer poltica Øs concertar, i en moments de crisi, molt mØs.
L’informe ens obliga no amb frivolitat ni amb demaggia, ni canviant rois, no a trobar un cam nou un
cam nou, com a mnim perqu quan sortim, espero
que molt aviat, per canvi de poltiques i tornem a generar ocupaci..., no hagi malms trenta anys trenta
anys, eh?, molts palsos molt mØs, des de la Segona
Guerra Mundial, una democrcia que era vista... PerquØ cree que el descrØdit de la democrØcia precisament rau en el seu primer parØgraf de l’informe: que la
gent pensa que la democrØcia no garanteix drets.
Moltes grØcies, senyores i senyors diputats.
La presidenta
En nom del Grup Parlamentan del Partit Popular de
Catalunya, tØ la paraula la ilustre senyora Maria Dolors Montserrat.
M. Dolors Montserrat i CuUerØ

Moltes grØcies, honorable presidenta. Honorable vicepresidenta del Govern, consellers que ens acompanyen, illustres senyores i senyors diputats..., una salutaci al sndic Rib, als adjunts al sndic i a tota la
direcci i als tØcnics del Sndic de Greuges de Catalunya. TambØ una salutaci ais sndics locais i universitaris avui aqu presents.
Voldria agrair en nom del nostre Grup Parlamentan
Popular l’informe extens de treball realitzat al llarg
del 2011, treball de qualitat, d’eficiØncia i d’extraordinria eficØcia i estmul per millorar la gesti de les
institucions pœbliques, aix com d’impuls al Govern
de la Generalitat, i tambØ, com bØ diu l’informe, per
esperonar els diputats i les diputades a reflexionar sobre l’actuaci del Sndic de Greuges i, en general, a
promoure totes les mesures que serveixin com a millor garantia dels drets de les persones del nostre pas.
En primer lloc, doncs, rcflexionern sobre el Siidic de
Greuges. Aquest informe, que hem tingut ja en dues
ocasions en comissi el dies 12 i 19 de mar per debatre’l, per aclarir i per fer aportacions, Øs un informe
que estØ estructurat com el d’anys anteriors i amb l’objectiu de ser mØs Ægil i tan concs com sigui possible.
L’any 2011 l’activitat del sndic s’ha vist incrementada, com molt bØ vostØ deja, respecte a anys anteriors
en un 23,4 per cent. Les actuacions del sndic referides
a les queixcs rehudes i a les actuacions d’ofici iniciades
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han estat d’un 31,6 per cent d’increment, i hi hem d’afegir, evidentment, les consultes rebudes, i aix fa que par1cm, dones, de milers, no?, de 22.759 actuacions fetes
l’any 2011. 1 de queixes, un augment, corn molt bØ deia
i reconeixia, d’un 35 per cent.
Cal destacar, per, el que ens explicava el mateix sndic en comissi i avui: que cap admjnistraci cap administraci no ha deixat de complir i donar resposta
a la solicitud d’informaci requerida en el marc d’una
investigaci. Per tant, ens alegrem que cap administraci hagi obstaculitzat el treball del sndic i que fins
i tot s’hagi redult el temps de resposta per part de les
administracions i empreses supervisades per vostØ.
TambØ cal destacar la coordinaci establerta des de
fa uns mesos entre el Sndic i algun departament de la
Generalitat. Faig referØncia al que cm pertoca com a
presidenta de la comissi, que Øs el Departament de
Territoni i Sostenibilitat, que de forma telemØtica tramita les queixes rebudes, especialment les relatives a
la renda bÆsica d’emancipaci i a les prestacions permanents per al pagament del loguen. Cree que cal destacan en positiu el Departament de Territoni i Sostenibilitat, aix com l’Ørea del senyor Francesc Vendnell,
ja que les sessions de treball conjuntes, per exemple
l’efectuada la setmana passada amb el director general de Mobilitat per acotar actuacions sobre queixes,
l’augment de tarifes de transports pœblics o el funcionament de Renfe, entre d’altres... Es evident que acciOns com aquestes agilitzen la gesti de la sindicatura
i garanteixen els drets de les persones al nostre pas.
Voldnia fer esment del fet que realmØnt sn escandaloses les xifres d’habitatge pœblic desocupat, en les
circumstÆncies actuals. Compartim la sensibilitat del
sndic en aquesta situaci, en quØ ha obert una actuaci d’ofici. Novament tornem a trohar en la lentitud del
procØs d’adjudicaci una de les causes de la infrautilitzaci de l’habitatge pœblic.
No voidnia passar per alt, tot i que en vaig fer esment en
comissi, coro la instituci del Sndic ha voigut adoptar cnitenis seriosos d’esfor pressupostani, d’austeritat
en retnibucions, representacions, comunicaci, publicacions, manteniment..., i ha elaborat el mes de cien1bre passat uns pressupostos per enguany, el 201. que
han comportat una disminuci deis 8.82-1 000 euros
que tenia pressupostats el 2010 als quasi / milions per
a aquest any 2012. El Sndic ens diu que umt -’ aquests
pressupostos ha volgut evidenciar que Øs ne(Y’sari 1
possible adoptar cnitenis seriosos d’austeriiat p r 3lhora mantenir i incrementar el rigor i la qialital de les se ves actuacions.
Sota el nostre cniteri, sota el meu crhe i creicm honorable sndic, que encara Øs possible oon’ic due- clus
de volta en el seu pressupost. Eempie de ligur, que
constatem en l’informe del 2011 quan "osiØ posa en
funcionament un servei de proximaat al cetrda en tre el Sndic de Greuges i la ciutadama de casa nosua
que ha permØs que dos cops a la seijflJ’Jfl ’1 qiudic de
Greuges obri una oficina itirierant per h :
cipis de Catalunya. Aix implica multiplicar 1 LLi.CIICi6
a centenars de persones 1 en poso un exeniple si icie
VostØ es va desplaar a 5am Saduril uiiOla el passat
9
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dia 16 de febrer. Probablement va tenir poques visites, per intenses, com 1AMPA de l’escola Els Pins, de
Moja, o bØ una persona que arran de la seva vinguda u
va dirigir un escrit, una consulta, sobre el dictamen de
la comissi d’investigaci de l’incendi d’Horta de Sant
Joan, i les conclusions, en especial sobre la delimitaci del risc d’incendis. Per cert, senyor sndic, per cert,
senyores i senyors diputats, les conclusions i les mesures que es varen aprovar el 24 de mar de l’any 2010
per unanimitat de tots els grups parlamentaris, la majoria no s’han complert. Fins i tot ha estat denunciat
pel mateix Cos de Bombers, i ja han passat mØs de dos
anys. Val la pena, doncs, que la insistncia d’aquest
ciutad sigui recollida i tramitada. Segur, sndic, que
conduird al fet que el Govern de la Generalitat compleixi les mesures en els Æmbits de prevenci i extinci d’incendis forestais a Catalunya, sense oblidar mai
el fet luctus del 21 de juliol del 2009, amb la prdua
de la vida de cinc bombers.
Entro ja en les actuacions mØs destacades, i tamb una
valoraci de les queixes rebudes pel Sndic. Si partim
de la base de dividir en dos semestres l’informe del 2011,
moltes de les queixes formen part en el primer semestre de la gesti del Govern tripartit, del Govern socialista de l’any 2010, en qu varen governar fins als
œitims dies. VostØ mateix ens comentava i ens va manifestar ja la seva preocupaci ilavors per la descoordinaci existent entre els departaments del Govern socialista i del tripartit. 1 un segon semestre, que Øs el
del 2011, marcat, com molt bØ vostØ ha dit iii ho reconec, pci caos que es va crear en el Departament de
Benestar i Famlia, i tambØ en parl a Empresa i Ocupaci, que comportØ que el motiu de queixes mds important i nombrs al sndic hagi sigut la polØmica de
la revisi de la renda mnima d’inserci, que ha ocupat
tambØ una part molt important de les queixes en l’Ømbit dels serveis sociais. Aqu hi va haver mala gesti.
Ho compartim amb vostØ.
Ahir mateix, la diputada del meu grup parlamentan,
la senyora Xandni, preguntava al Govern per quin motiu el 2011 ho preguntava a l’honorable conseller aqu
present eren 25,000 les persones que cobraven la renda mnima d’inserci i per quØ enguany es preveu que
nomØs siguin divuit mil persones. Va preguntar com
i de quina manera s’havia calculat aquesta xifra, i el
conseller Mena no va respondre. Es difcil poder fer
un treball rigors quan no et responen les preguntes
que, evidentment, un diputat, en el seu sentit de control, porta a terme.
Decisions com aquesta de la renda mnima d’inserci
van deixar en la indefensi milers de persones, moltes
en risc d’exclusi social, i i’impacte de la mesura en
el seu momant va atemptar contra el dret a una vida
digna.
Permetin-me recordar que en al debat del passat din
11 d’abril es va aprovar la Proposta de resoluci nœmero 12 del Partit Popular, en quØ instem el Govern
de la Generalitat a presentar un projecte de Ilei abans
de finalitzar el 2012 que contingui una revisi global
de la renda mnima d’inserci par adaptar-la a la realitat actual i retornar-li el carÆcter social de renda d’insarci social, potenciant-ne no nomØs la vessant ecoELE DEL PARLAMENT, SESSI NM. 31.2
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nmica, sin la vessant formativa i de pla d’inserci,
de tal forma que sigui mes equitativa, mØs justa i mØs
sostenible,
Cultura i llengua. La sindicatura ha efectuat un total
de 252 actuacions en matØria de cultura. Par en Finforme hi trobem a faltar, mØs anilØ de les xifres, el
posicionament del sndic li ho vaig dir en comissien matØria de cultura, ja que nomØs fa referØncia a la
llengua, a la vulneraci deis drets lingiistics a Catalunya, per, en canvi, de les saixanta-quatre actuacions
sobre cultura no ens en detalla res de res.
Sobre la llengua s que detalla, i voldria fer algunes reflexions. Lamentem que en pie segle XXI anualrnent la
sindicatura tingui actuacions en matØria de vuineraci
de drets lingstics. En l’informe ens plasma 188 actuacions, de les quals podam axtreure que hi ha una
vulneraci deis drets deis castellanoparlants d’un 28 per
cent i deis catalanoparlants quasi d’un 67 par cant. Un
total dØ 101 queixes han sigut contra l’Administraci autonmica, davant de 12 queixes contra l’Administraci
general de l’Estat, 64 contra 1’Administraci institucional i un total de 29 contra l’Administraci local,
com a dades mØs destacades, ja que les de Justcia
prØcticament..., nomØs 102. 1 l’informe de la sindicatura, ji ho vull recordar, i ais ho vuil recordar a tots vostØs, illustres senyores i senyors diputats, literaiment
ens diu, i llegeixo: «L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenan dret a no ser
discriminades per raons lingtistiques, i que sn els
ciutadans els qui tenen el dret d’opci lingstica, de
manera que les institucions, les organitzacions i les administracions pœbliques quedin obligadas par aquest
dret.» Ho ressaltem: «dret d’opci lingstica» d’una
de les dues llanges oficiais. Aquest dret ha de ser respectat, tambØ, per les administracions par evitar qualsevol tipus de discriminaci i indefensi lingstica de
la ciutadania a Catalunya.
Cree recordar que en la comissi dei 12 i el 19 de
mar, aquesta diputada ja feia referØncia de les queixes. Era, ni mØs ni menys, la fotografia de la realitat poltica i econmica que vivem ja en el 2009 i en
el 2010, i que hem heretat del Govern tripartit par a
aquest any, de l’informe 2012, i que condiciona, com
no pot ser d’altra manera, en el 2012: situaci de crisi,
queixes per l’actuaci de les forces de seguretat, impagament deis ajuts dØ lloguer, dificultats par cobrar
l’ajut de la dependØncia, problemas par accedir a una
plaga de guarderia, problemas en educaci, manjadors, transports, par escullir escola als pares; moltas
queixes deis centres educatius, queixes de les empresas privadas que gestionen serveis pœblics alerta amb
aquesta qesti, quaixes en els retards deis pagaments
ais autnoms i pimas. Sort n’hem tingut, i cal destacar-ho, que el Govern Rajoy ha posat a disposici de
multes d’aquastas facturas que no es pagaven 2.800 milions, par pagar factures a ajuntamants i comunitats
autnomas. (Reinor de veux)
Eis drats da la infØncia. Aqu s que voldria esmantar
que s’estØ elaborant un pacte par a la infØncia. Aqu
estarem trabailant, com no podia ser d’altra manera,
iii
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1 impacte en els serveis socials (persisteix la remar de
veas), les dones al llindar...

El vicepresident primer
Perdoni, senyora diputada, perdoni un moment..,
uhI1u
S, estic acabant...
El vicepresident primer
Els prego, silenci, si us plau!
M. Dolors Montserrat i CullerØ
.al llindar de la pobresa...
El vicepresident primer
Endavant.
M. Dolors Montserrat ¡ .CullerØ
1, evidentment, tota la preocupaci en els ternes dels
serveis sanitaris, la salut mental i la qualitat assistencial.
Ja li vaig dir, senyor sndic, que el CEO ens demostrava el mes de rnar que una de les preocupacions mØs
irnportants que tenen els catalans Øs el problema de la
salut, el problema de la sanitat. Per tant, tots som coneixedors, i el Govern tambØ, del problema que suposa la sanitat per als catalans.
Dit aix, del seu informe, honorable sndic, se n’extreu
un gran increment en el nombre de queixes de les llistes d’espera. VostØ hi ha fet referØncia. Pa pocs dies
un rnitjØ de comunicaci tambØ feia referØncia a l’increment en les llistes d’espera en els modes o en els
diferents tipus d’operacions. Per tant, crec que aqu cal
fer-hi, tots plegats, un gran esfor. Per al Govern Øs un
deure, la sanitat, i per als catalans, un dret fonamental
a preservar, la sanitat pœblica, i, evidentrnent, millorar-la tot el que calgui.
Honorable sndic, heu fet una bona tasca. Ara Øs l’hora, com vostØ diu en l’informe, d’espenonar els diputats. Dones, bØ, aqu estem els diputats del Crup Parlamentan Popular, conscients de la nealitat que vivim
tots els catalans, conscients de l’herØncia rebuda de
dØficit pœhlic, endcutamcnt, atur i destrucci d’ernpreses, conscients de la situaci d’emergØncia en quØ ens
trobem, conscients que s’han de quadrar els comptes,
conscients de la dimensi i les conseqØncies de la
crisi econmica a Catalunya.
Per responsabilitat, sndic, hem d’establir ordre de
pnioritats. Primer, bern de lluitar per sortir de la crisi econmica del nostre pas, hem de sortir-ne amb
poltiques adequades i orientades per cada govern en
l’Ømbit de les seves competØncies, i facilitar la creaci
de nous llocs de treball. Hem de contribuir¡ apostar
per la confiana a Catalunya. Hem de seguir el fuil de
ruta cornecte. Hem de treballar mØs i millor i amb riPLE DEL PARLAMENT, SESSI NM, 31.2
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gor. Hem de ser eficients en la gesti. Hem de fer els
deures perqui ens els creiem i perqub podem. Hem de
tocar de peus a terra al costat de les persones que mØs
pateixen a Catalunya i de manera especial d’aquells
que tenen la possibilitat de perdre la seva «vivenda>.
Hem de defensar i servir els drets i els interessos generals de Catalunya i dels catalans.
Nosaltres, honorable sndic, continuem treballant amb
rigor i responsabilitat. Aix ho hem fet signant un comproms poltic entre el Govern de la Generalitat, el
Grup Parlamentan de ConvergØncia i Uni i el Grup
Popular, per tirar endavant els pressupostos del Govern
de la Generalitat. TambØ amb el treball de les nostres
iniciatives parlamentØries de control¡ d’irnpuls, tal
com vostØ ens indica, aquest impuls al Govern. Hem
contribuYt recentrnent al debat general sobre l’impuls a
la reactivaci econmica i sobre la incidØncia de
l’actuaci del Govern en la qualitat dels serveis pœblics
presentdnt propostes de resoluci sobre poltiques de
salut, poltica social, contenci de la despesa i el dØficit
pœblic, suport a l’emprenedoria, suport a l’ocupaci, entre molts d’altres.
1, per flnalitzar, senyora presidenta, senyor sndic, per
finalitzar, no vul] oblidar que cal trehallan per la prevenci de la tortura i d’altnes tractes o penes cruels,
inhumans o degnadants, amb seniositat i amb rectitud,
no amb demaggia. A nosaltres no ens trobanØ fent demaggia, perquØ sabem que tambØ hem de treballar
per les persones grans, per les dones i pels infants que
neben maltnactaments. VostØ aqu sempre ens hi troharØ.
En el que no ens trobanØ Øs quan vostØ vol tenir a dia
d’avui unes competØncies que no les tØ, honorable sndic. 1 a Catalunya hi ha una dita que diu que tots ens
coneixem prou. Oi que rn’entØn? Ens coneixern.
Per tant, honorable sndic, jo Ii agrairia que en l’Ørnbit
competencial del Sndic de Gneuges..., doncs, es limite, com molt bØ sap vostØ, a l’Adrninistraci autonmica i a la local, a Catalunya. 1, per tant, a dia d’avui
no tØ atribucions respecte a l’Administraci general de
l’Estat. VostØ ens en feia memnia el 2010 i era, el 2011.
Crec que vostØ Øs una persona per poder tenin unes extraordinØnies i bones relacions, i que, evidentment, es
poden fer les coses, els tnØmits d’una altra manera. De
la manera que vostØ cneu..., que Øs nespectable no la
compartirn, i de manera especial aquesta diputada que
els parle. Es evident que aqu a nosaltres no ens hi tnoharØ.
1 per din-li.... Ii vuli recordar que fins i tot el natcix
ministre d’Intenion, al qual vostØ ha adreat una carta
dilluns visitarØ el CJE de la Zona Franca, a Barcelona
acompanyat de tota la prernsa que el vulgui acornpanyar, per veune totes aquestes instal’lacions que a ostØ, naonablement, el fan patir. 1 per tant creguin-me
que l’Administraci del Govenn de 1 Estat estØ fent le
coses que calen, evidentrnent, tambØ arnb les competØncies que tØ a Catalunya.
1 ja sols cm queda din-los, illustre senyones i senyons
diputats..., i a vostØ, honorable sndic l’encoratjo a
vostØ i al seu equip a continuar treballant en la lnia
de l’inforrne, i li desitjo molts en ents p 1 bØ de tots els
11
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drets socials deis cataians. No dubti que el Grup Parlamentan Popular vetilem tambd perqu aqueses drets
ningœ ni els aixafi i ni els «apiasti».
Moites grcies.
1[*I8iflhiI11i

Grcies, iliustre diputada. TambØ per fixar posici (alguns aplaudinzents), i en nom del Grup Parlamentar¡ d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, tØ ara la paraula l’honorable diputat senyor Salvador Mil.
Salvador Mil Solsona

Moltes grcies, senyor president. II-lustre sndic i el seu
equip... 1 tambØ salutaci especial al conjunt de sndics
locais, a la representaci, i universitaris que ens acompanyen. Spiguen que els seus informes, que ens fan
arribar als membres de la ponncia, tambØ ens ajuden
a tenir una visi global de les mateixes problemØtiques
que aborda el sndic amb el seu informe.
Per nosaltres, hi han tres eixos que ens interessen de
l’informe del sndic, de tot piegat: la prestaci deis serveis pœblics, el seu accØs i les practiques que comporten, especialment aqueils serveis d’accØs universal; la
bona administraci, tant en l’aspecte de la prestaci
com en l’aspecte de la transparØncia, accØs a la informaci i participaci ciutadana, i l’exercici deis drets i
les llibertats pebliques, en un moment tan deiicat com
el que vivim; context, efectivament, d’un any 2011,
d’una nova legislatura de ConvergØncia i Uni, el primer any d’un nou govern i el primer any en qui es
comencen a notar, no els efectes de la crisi en aixi
m’ha semblat que l’hauria de corregir, sin com una
crisi queja ve del 2008 Øs abordada d’una forma diferent per un nou govern, amb unes caracterstiques
i unes prioritats diferents, i un any, tambØ, de fortes
mobilitzacions ciutadanes, com no podia ser menys.
Com resumim l’informe del sndic? Doncs, amb unes
paraules que ha dit: «Any en quØ s’han incrementat
notablement les queixes, especialment en l’Ømbit deis
senveis socials i assistencials, i que obsenvem en el
frontispici de les poltiques pœbliques que s’han produYt errors greus que porten a la indefensi i a l’erosi
de drets universals.»
Per nosaltres, Øs, la sntesi: primer, constatem que determinades decisions i actuacions en l’Ømbit de les poltiques pœbliques han comportat afectacions negatives en l’exercici de drets individuals i socials bØsics;
que han estat les persones i les famlies mØs desafavorides socialment i econmicament, aquelles que estan en risc d’exclusi social, les que estan en posici
mØs feble, precisament aquestes, les que han vist mØs
desateses les seves necessitats i tractats d’una forma
menys satisfactnia per l’Administraci de Catalunya;
que aquesta situaci s’acaba d’agreujar per la descoordinaci entre administracions i entre departaments
de la Generalitat, especialment entre el Departament
d’Ocupaci i Empresa i el Depantament de Benestar
i Famlia.
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Enfront d’aix, el sndic ha fet unes recomanacions
que fem nostres, que Øs que a l’hora de determinar les
pnionitats, i aix Øs molt important dir-ho, aqueses tres
fenmens que hem parlat, que hem referit, no Cenen
res a veure amb la menor disponibilitat pressuposebria, tenen a veure amb la prioritzaci, pec tambØ
tenen a veure amb l’incompliment o cornpliment de
mandats legais i estatutaris que, en tant que no modifiquem la Constituci i l’Estatut per la via reglamentØcia, s’han de continuar respectant. 1 aquese Govern, lamentem dir-ho, no ho ha fet; ho ha fet sense respectar
drets que el mateix Consell de Garanties EstatutØries
va declarar que no podien quedar sotmesos a disponibilitats pressupostÆries. TambØ ho diu el sndic. El
Govern no n’ha fet cas ni ha acceptat les esmenes a la
Llei de mesures que anaven precisament per corregir
aquesta situaci. Potser deu ser que no se’n van adonar, que va ser un error material i que arribarØ un moment que se n’adonaran que va ser algun secretan que
va suprimir aquest article sense adonar-se’n, com ahir
ens deia un conseller.
Per el tema de la renda mnima d’inserci Øs especialment preocupant i hi hem de continuar insistint.
Senyors del Govern, si s’havien de coinprovar situacions, ens diu el sndic, tenca un procediment administratiu a seguir, com en qualsevol altra situaci: ha
d’haver-hi una comprovaci, ha d’haver-hi audincia
a l’interessat, ha d’haver-hi una proposta de resoluci i
ha d’haver-hi una resoluci, i, desprØs, tØ efectivitat la
mesura, i, si cal, es reclama retroactivament el retorn.
El que no es pot fer Øs la presumpci d’incompliment.
1 si hi han 1.000 o 1.500 situacions, hipotØticament,
que havien pogut incidir en una mala praxi, aix no
legitima per criminalitzar, com aquest Govern va fer
durant l’any passat, desenes de milers de persones, els
sectors mØs febles de la societat, per preparar citenreny a uns pressupostos, els del 2012, on l’univens de
persones que es poden acoilir a la renda mnima d’inserci es retalla a la meitat. Aquesta Øs una actuaci
realment indigna, que creiem que no Øs de rebut i que
l’informe del sndic posa de manifest.
El mateix, respecte al retard en el reconeixement de les
prestacions per discapacitat; que estiguin mØs de sis
mesos, a vegades, per resoldre situacions de persones
que passen gana, que passen literaiment gana, i que
se’is tØ a l’espera simplement per raons de mala gesti administrativa o d’un mal entØs estalvi pressupostan.
En el tema d’immigraci, constatem amb satisfacci
el que diu el sndic: com a mnim, aquest Parlament
i aquese Govern..., pot parlar d’immigraci, penquØ ja
tØ competØncies, algunes competØncies, en la matØnia.
Per tambØ constatem i ens agrada que ho digui Finforme del sndic que ha estat totalment incorrecta la
pretensi d’algunes administracions locals molt significades de pretendre incrementar o ampliar els requeriments d’informes per a l’arrelament, o disponibilitat
d’habitatge, o coneixement de llenges, quan no hi ha
marc legal penquØ aquests ajuntaments vulguin trasladar al Departament de Benestar i Famlia informaci relativa a aquests aspectes o, fins i toe, a les infraccions comeses en les ordenances de civisme per tenir
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accØs a uns drets, que, per cert, i lamentablement,
l’any que ve el sndic ja no podrÆ dir el que ha dit avui:
que sn persones com totes les altres, que no sn pÆries, que no sn ¡lotes, que direm en termes clÆssics
grecs, perquÆ ja quedaran exclosos de l’accØs a serveis
bÆsics de sanitat. 1 veurem veurem aqu situacions
gravssirnes. 1 emplao el sndic que, com sØ que evidentment farÆ, atengui les queixes que vindran, de ben
segur, de situacions d’aquestes persones que es veuran
expulsades d’un hospital perquÆ es morin al carrer Iiteralment.
Aquesta Øs una situaci gravssima, com ho Øs l’existÆncia d’un GuantÆnamo legal a Catalunya, GuantÆnamo legal, senyors i senyores del PP. 1, senyora diputada, llegeixi’s bØ la Llei del sndic llegeixi’s bØ la
Liei del sndic i liegeixi’s bØ l’Estatut de Catalunya,
que diu que el sndic Øs competent per intervenir i supervisar tots els serveis pœblics i totes les dependÆncies que estiguin a Catalunya, i, en tot cas, s’ha de desenvolupar un protocol de collaboraci entre el Govern
de la Generalitat i el Govern de l’Estat, que aquest Parlament ha aprovat ha aprovat resolucions instant el
Govern de la Generalitat perquÆ faci aquest conveni,
perb que hit¿ aquesta capacitat.
En el tema d’educaci, nosaitres tambØ constatem la
gravetat del que diu l’informe, que les retalladas en
serveis bÆsics, recursos humans i materials supera el
20 per cent o estÆ al voltant del 20 per cent, i que aix
posa en perill el principi de suficiÆncia, de tal manera que es pot posar en risc la inclusi social i l’educaci dels infants, justament aquests sectors una vegada
mØs, aquest infants que estan en necessitats educatives
especiais.
1 en el tema deis menjadors escolars, val la pena insistir-hi. El sndic ens constata que hi ha persones...
(veus de Jons), famflies perdona que han de destinar
mØs del 10 per cent deis ingressos anuals a sufragar el
menjador escolar, o mØs del 20 per cent si eliminem
les despeses flxes d’habitatgc. 1 constatern, mentrestant, que les beques menjador es rebaixen, no nomØs
pel Govern de la Generalitat, sin tambØ, per desgrÆcia, a molts ajuntaments de Catalunya, incomprensiblement, 1 poden portar a situacions de venitable gana, que evidentment s’amaguen. Per quØ? PerquØ no
es porta el nen a l’escola perquØ no es quedi a l’hora
de dinar perquØ no poden pagar els cinc o els sis euros
que se’ls demana.
La partida destinada a ajuts al menjador ha disminuit
dramÆticament. Per..., encara que no hi ha el senyor
FernÆndez Teixid, aprofltarem avui, aqu, par desmentir una de les moltes inexactituds que diu. Recordaran l’anterior Pie en quØ deia: «Senyors del tripartit»
que Øs un deis seus objectes d’interØs favonit, no?, Øs
una pega de caga favorita «quØ van fer vostØs arnb les
ajudes al menjador? Quan va ser el moment, el 2010,
les van disminuir.» Mentida, senyor FernÆndez Teixid, si m’escolta des del seu despatx. La partida destinada a ajuts als menjadors en el curs 2010-2011, tiltim
en quØ va poder intervenir l’anterior Govern, es va incrementar en una partida extraordinÆria de 15 rnilions.
1 aquesta partida es va veure redulda a 12, el 2011, en
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el curs 2011-2012, i encara mØs en el curs 2012. s bo
recordar aquestes queixes.
1 creiem que Øs important la recomanaci del sndic
sobre la necessitat de planificar. Encara que hi hagi
retards en les construccions escolars par deficiØncies pressupostÆries, Øs important que els centres sÆpiguen..., les comunitats educatives, els municipis ho sÆpiguen amb exactitud, quan es preveu que es podrÆ fer
l’obra, sigui amb retard, per quan es podrÆ fer: amb
quin calendar¡, amb quinas garanties. PenquØ moltes
vegades les condicions materials existents atempten
directament contra el dret a l’educaci, i especialment
contra l’educaci inclusiva. 1 aquest Øs un aspecte especialment discriminatori, com ho Øs l’apiicaci de les
retallades en recursos personals i materials.
Diu el sndic... ho va dir el sfndic en la seva compareixena i val la pena que aquest pie ho sÆpiga, diu:
«Quan Øe’ns pregunta si les queixes que rebem sobre
els decrements en els temes de les escoles» de tot el
conjunt, d’atencions educatives, de sisena hora, etcØtera, diu «sn escoles pœbliques o privades» ens ho
diu eH «aquell grup de 165 centres a quØ hem alludit
com a afectats per aquestes manques de prestacions,
sn tots pœblics. Aix vol dir que aquest decrement ... »
diu «no vol dir que aquest decrement pugui afectar
tambØ els centres pnivats, com, per exempie, amb el
tema d’aules d’acollida, per els decrements tots van
als centres pœblics, com hi va la retallada en la sisena
hora, justament quan hi han barris i quan hi han escoles situades en Æmbits territorials que necessiten mØs
que cap aquesta sisena hora.» El mateix respecte a la
poltica d’infants i adolescents, o els criteris d’admissi, amb la introducci del cniteri no establert normativament sobre el parentiu.
Quant a drets i llibertats ciutadanes, recordem que i
agraeixo que hi sigui el conseller, perquØ cree que Øs una
continuaci serena del debat que vÆrem tenir ahirl’ocupaci de la plaga de Catalunya fou una ocupaci
perfectament legal. TambØ estaria bØ que si ve el ministre d’Intenior ho escolti. Aix no ho diu el sndic,
ho diu el jutge que ha fet la interlocutria d’arxivament provisional; diu literalment que «l’ocupaci no
Øs illegal».
Poden haver-hi expressions de protesta social que el
Tribunal Constitucional en moltes sentØncies ha dit
clarament que ocupar l’espai pœblicpacficanient no Øs
delicte no Øs delicte, i diem en la nosU a rcsoiuci
ho diu el sndic, que l’Ajuntament de Barcelona ]anterior ajuntament de Barcelona va fallar en tani que
no va preveure mesures necessÆnie; a partir d’aquel]a
ocupaci. El Constitucional diu molt clan que encara
que no lii hagi comunicaci no Øs suflcic;n per invalidar el dret de reuni i el dret d’ocupae’ Joan pura
pœblica. Ho dic perquØ ho tinguin pfesCfli epecialment el ministre de l’Interior, que a mØs parla catal.
1 van haver-hi respostes policiaL desproporcioanUe:.
1, en aquest sentit, voldrem fei al sndic una pregunta que tambØ podria responda el cnsciier, si bu vol
guØs, que no podrÆ intervenir co e] dcbai
Miri, ens diu el sndic, amb agrafinenL ainL raYment que, davant de totes les incidØncie’. i Finforme
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que va efectuar el departament, el 2011, va dir que estudiaria la manera de resoidre els temes d’identificaci, precisament per seguretat deis pohcies i per seguretat, en definitiva, de les correctes identificacions i de
la practica de les proves corresponents.
Per aqu hi flavia una dificultat tØcnica en el fet de
com col-locar el nœmero d’identificaci, que es una
obligaci legal, sobre les armilles protectores o sobre
el case. Aix a primers de gener dei 2012 el departament va dir que estara resolt. Esta resolt, conseller, o
haurem de demanar algun centre tecnoigic de Catalunya, d’aquests que tenim tan avanats, que trobi la
manera de com es pot enganxar un nœmero mbil sobre una armilla¡ que la gent pugui portar i se’l pugui col-locar o sobre un case? Cree que Øs un problema
tecnolgic, queja que hi ha el conseller d’Empresa i
Ocupaci, podrÆ fer un clœster per estudiar aquest tema, perqui a l’abril encara no estÆ...(Veus defons.)
S, doncs moltes grcies per dir-ho, ja veiem que, com
a mnim, porta un any i mig perdut, i, en tot cas, spiga que aix afecta mØs la seguretat dels mateixos policies que no la deis manifestants. Es una forma de disposar de proves, senyor conseller; Øs una manera de
disposar de proves i d’acreditar que la gent que faci la
denœncia, efectivament, era el que es vea agredit, si
no, Øs impossible saber-ho.
Respecte al conjunt dels serveis pœbhcs i de la bona
administraci que diem..., constatem les greus mancances en accØs a la informaci ambiental, per no
nomœs a l’ambiental, sin en general. Aqu Øs un requeriment fonamental disposar d’una bona llei d’accØs a la informaci, de participaci i de transparncia.
Aquest Øs un mandat que estÆ en el programa de govern, bu ha una comissi constituida. Constatem que
es continuen incomplint les directives europees sobre la matria en temes molt sensibles. 1 la ciutadania
d’aquest pas, en una situaci tan difcil com la que estem vivint, com a mnim,,, sigui en l’mbit deis drets
sociais, sigui en i’rribit deis drets ambientais, sigui
en qualsevol situaci, com a mnim el que demana
Øs ser escoltada, i, sobretot, que se Ii don¡ informaci
clara, transparent, honesta, fins i tot d’all que no es pot
complir, per que no s’amagui informaci, que, en definitiva, es permeti la participaci ciutadana que Øs un
dret suficientment reconegut.
Per tant, demanem aquesta informaci i tamb encoratgem el sndic..., i cree que en aquest sentit hi haur
propostes, tant en aquest Parlament com a niveil de
l’Estat, importants, properament, respecte als temes
de les hipoteques.
s un tema que ja no es pot suportar mØs. Esperem
que avanci la iniciativa legislativa popular que estÆ recollint i les reco1lir, segurament mØs de set-centes
mil signatures en aquest pas, perqu es pugui anar a
solucions en la inia del grup de trebail que ha constitult el sndic, que felicitem aquesta iniciativa; en la lnia que segurament tambØ fi serÆ en la propo sta legislativa que sortirÆ de la ponncia d’aquest parlament, i
que, en definitiva, cis ciutadans puguin percebre que
les probiemiiques socials que eis afecten directament
tenen la resposta adequada per part d’aquest ParlaELE DEL PARLAMENT, SESS! NM. 31.2
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ment, per part d’aquest Govern que ho veiem mØs difcil, i que, en tot cas,.., i si no, sempre fi haurÆ una
ven objectiva, una ven responsable, una ven documentada, que Øs la funci que li correspon al sndic, que Øs
efectivament i en cada moment importunar el Govern
de torn, perqu aquesta Øs la missi per a la qual ha
estat elegit: sigui del color que sigui el Govern que hi
hagi, sempre hi ha qflestions que es poden millorar.
L’important, senyora vicepresidenta..., l’important Øs
que el Govern, d’aquest informe, en tregui conciusions
en termes de propostes legislatives, en termes de millores de procediments, com els grups parlamentaris
fem modestament presentant propostes de resoluci,
etctera. El que no pot ser Øs que aix sigui un mer
trmit, que aquest informe sigui...
La presidenta

Senyor diputa..., ha d’acabar.
Salvador MilÆ i Solsona

Gritcies. Acabo, senyora presidenta. Que aquest informe sigui un pur trmit, sin que..., al revØs, tingui accØs a la millora de la nostra Administraci i a la millora de la prestaci de serveis als nostres ciutadans.
GrØcies, senyora presidenta, senyors conseilers i senyor sndic.
La presidenta
En nom dei Grup Parlamentan d’Esquerra Republicana de Catalunya, tØ la paraula la ii-lustre senyora Violant Mascar.
Violant

MascarÆ i Lpez

Moites grcies, senyora presidenta. Diputats, excelientssim senyor Rib, adjunts, equip del sndic que
avui Øs aqu, sndics locais, persones que ens acompanyen, sndic de la Universitat de Barcelona, consellers,
vicepresidenta..., m’adreo al Ple per valorar aquest
informe del sndic de l’any passat, 2011.
1, en primer lloc, el que vull fer Øs trasiladar la meva felicitaci i la del Grup Parlamentan d’Esquerra
Republicana a la feina dei sndic i a la de tot el sen
equip, des del primer fins a i’œltim deis seus trebaliadors, com fem sempre que en tenim oportunitat, i
aquest any amb un argument mØs pei fet de trebaliar
amb menys personal, com ens vau dir, amb menys recursos, cosa que no ha impedit oferir mØs serveis, com
tambØ ha exposat avui el sndic.
Com direm sovint, smndic, la tasca que fa el vostre
equip demostra la bona salut del nostre pas; Øs un reOcx deis drets de la eiutadania, i tambØ un motor perquØ millonin els poders pœbhics i les institucions del
nostre pas. 1 cal dir que tot aix Øs en un any en quØ
se’ls ha incrementat la feina. VostØ deia a la comissi
que tambØ havia incrementat l’actitud i l’esfor de la
gent del sndic, n’estem del tot convenuts. 1 un dels
motius Øs la situaci financera, econmica i social tan
difcil que travessa el pas i les persones que el confor14
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men. S’ha anat dient al llarg de les intervencions que
m’han precedit: un augment «un 6 per cent en les actuacions, mœs que l’any passat; un increment «un 32 per
cent en les queixes i tambØ en l’augment de persones
ateses que ha augmentat un 23 per cent, prop de trenta-nou mil persones.
Vosti comenava la seva intervenci a la comissi fent
una afirmaci telegrÆfica que tambØ ha estat dita ara
fa un moment. Ens deja que aquest any passat han observat poltiques pœbliques que al seu entendre tenen
errors que duen a la indefensi o a l’erosj dels drets
universais. 1 posava com a exemple el que ha passat
amb la renda mnima d’inserci, amb tot d’exemples
del que se’n dio, tcnicament, «mala praxi administrativa». Aquest fet ha marcat, ho creiem, una lnia calen~
ta en el contingut de l’informe 2011.
Tamb ens ha parlat ens en va parlar a la comissi
i ens n’ha parlat avui de les administracions no collaboradores, les que incompleixen el que diu la llei i
no responen als suggeriments dels sndic ni dna els
arguments pels quals no li respon. 1, entre aquestes,
les que en diu vost «gens coflaboradores» jo en diria «l’obstaculitzadora», n’hi ha una que incompleix
recurrentment l’article 59 de la Llei del sndic, la Delegaci del Govern espanyol a Catalunya, i ms dissortadament amb dues demandes, pel que fa referncia a
l’informe del 2011, sobre drets lesionats que encara no
han pogut ni contrastar al Centre d’Internament d’Estrangers.
El meu grup parlamentan no entœn com Øs possible
que la Delegaci del Govern a Catalunya sigui una illa
contnua, absent de l’actuaci del sndic, l’œnica administraci que incornpleix la Llei del sndic d’una manera tan fiagrant, i que ni la sindicatura ni el Parlament no tinguem emes per posar-hi soluci.
Creiem que amb un canvi a la delegaci dirigint-la,
fins fa poe, la diputada aqu al Parlarncnt del Partit
Popular, la senyora Llanos de Luna canviaria alguna cosa. Ens va parlar, vost, que hi havia bones paraules, per res no ha canviat. Aquests dies ha estat
precisament noticia l’hermetisme i el poc respecte de
la delegaci de l’Estat a Catalunya amb la sindicatura
de greuges per vetar-li l’acci a l’hora d’entrar al centre d’internament, amb uns arguments tan increYbles
com que ja hi ha organismes que l’han visitat, com ara
el Defensor del Pueblo. Vost mateix deja que la proximitat evita duplicitats, per no din estalvi econhmic.
1, Øs dar, senyora Dolors Montserrat, hi ha d’entrar sense
avs previ; si no, la grbcia d’una visita anunciada en un
centre d’internament, dones, es perd pel cam.
Ens sembla ciar, al Grup d’Esquerra Republicana, que
una administraci que rebutja l’entnada en una dependhncia pœblica del sndic, com a sndic i com a autoritat catalana per a la prevenci de la tortura, no demostra cap respecte cap a la instituci, cap al Parlament,
cap al pas, ni cap als seus ciutadans, per no dir cap
als drets que el sndic vol investigar.
L’entorpiment de la feina del sndic per part de la delegada del Govern espanyol a Catalunya avui avui Øs
una esmena a la moci sobre transparbncia que curioELE DEL PARLAMENT, SESSIO NUM. 31.2
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sament ha elaborat el Partit Popular i que el Grup Pan lamentan d’Esquerra Republicana farh debatre durant
el dia.
Avui tambØ li anunciem que ha entrat al registre del
Parlament una proposta de resoluci per instar el Govero de l’Estat a la seva collaboraci amb la instituci
del Sndic de Greuges.
Penh, si passem a matnia del seu informe, creiem que
hem de destacar que les mathries, com ja han dit les
persones que m’han precedit, han representat un majon nombre de queixes, que han estat, per aquest ordre,
serveis socials, administraci publica, educaci, seguretat ciutadana i justcia; amb un augment molt significatiu a serveis socials, que ha passat del 14 al 18 per
cent. Any rere any, es van definint criteris, algunes de
les qestions sn reiterades, algunes van sent criteris
nous que es van definint, any rere any, com el de la
presumpci de veracitat en els casos de denuncies, que
ens ha sernblat molt interessant, que posen en qesti
les denœncies que no refiecteixen noms la comprovaci del fet sancionable, sin tambØ les deduccions, els
judicis de valor o les impressions que estan emparades
en la presumpci de veracitat de la gent i de vegades
s’alleuja la indefensi,,, s’agreuja la indefensi que pot
sentir el ciutadh.
TambØ volem destacar una queixa que no ha estat dita encara, que Øs la que hem rebut de treballadons pœblics, una molt concreta: la dificultat per retornar al
seu lloc de treball els treballadors pœblics que estaven en comissions especials o en excedhncies per incompatibilitat. L’any passat va ser un any de retorn
de molts treballadors, peis canvis de govern local als
ajuntaments, pel canvi de govern a la Generalitat. 1 ja
li dØiem, sndic, a la comissi que aquest any tambØ
serÆ un any de netorn de molts intenins, en veure neduYda la seva jornada i el sou en un 15 per cent per causa de la Llei de mesures, que estan demanant retornar
a la plaga que tenen, inferior, d’un cos inferior, penh
com a funcionanis, i que ara mateix es troben i es tnobanan amb dificultats, amb retards o smb incerteses
administratives.
Una altra queixa agneuj ada el 2011, i aquesta s que ha
estat dita, es la gravetat que significa I’impagament de
les administracions als seus proveidors; ajuntaments
que no paguen el que deuen perqu, en part, tampoc
cobren el que els den la Genenalitat: Fons de cooperaci, Pla «obres i serveis, Fons estnucturals, etcbtera i
panlanem d’escoles bnessol i de mœsica. Penh la Generalitat que tampoc, alhona, cobra el que li deu l’Estat
espanyol: Fons de competitivitat o disposici addicional tercena.
Aquestes queixes, i no ens cansem de dir-ho des d’Esquema Republicana, i per sort cada vegada mØs des
d’estaments, collectius, partits i ciutadans, van molt
mØs enlib. Les solucions de xoc, com explicava la senyora Montserrat, tant de la diputaci corn del Govero espanyol, palliaran la part urgent i puntual, l’ofec
l’ofec, en aquest moment, que Øs insostenible, de les
administnacions, pen el problema no Øs de finanament puntual, sin de fons, de com es financen els ajuntarncnts de corn es finana el Govcrn de la Gcncralitat
15
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L’Estat espanyol no paga els seus deutes amb Catalunya, ni els compromisos estatutaris, ni els 16.000 milions d’euros en impostos que any rere any no retornen..., ni per pagar als ajuntaments el que se’ls deu,
i els ajuntarnents, aihora, ais seos proveidors, ni per
tenir els serveis d’excellØncia que ens calen, malgrat
que el portaveu del Partit Popular avui, el senyor Millo, deia que estvem parlant d’un 1 per cent del pressupost dels deutes contrets. Amb aquest 1 per cent es
poden fer tantes coses, en aquests moments de crisi,
senyor Millo!
En toe cas, Øs un problema de fons, de finanamcnt del
pas, de submissi i d’espoli fiscal sagnant, que cada
da Øs mØs sagnant, quan coneixem detalis del pressupost general de l’Estat cap a Catalunya.
Pel que fa a salut, bern rebut el 2011 queixes sobre llistes d’espera, sobre mala praxi mdica, sobre el tracte
rebut pci pacient, sobre farmcia gratuita. Com vost
diu, sobre el dret a la salut; el dret universal, com subratila el sndic. Posa de valor l’excellent sistema de
salut pœblic que tenim. 1 ens alegrem que digui que
maldar, a partir de les queixes, per preservar-lo i
contribuir a la seva garanta, seguint la Carta de drets
i deures deis ciutadans en relaci arnb la salut i l’atenci sanitria. Parlem d’intervencions quirœrgiques, de
proves diagnstiques, de consultes externes, d’obesitat
mrbida, de reproducci assistida. De fet, fa dues setmanes que la Comissi de Salut ha debatut a fons i’increment, ja dramtic, de les llistes en intervencions
que sobrepassen perillosament eis perodes garantits
pci Decret 154/2002,
1, pel que vam saber ahir per part del Govern espanyol, les queixes les tindr CambØ per les restriccions,
les noves restriccions, en el pressupost catal, per
tambØ el que vindr del pressupost general de l’Estat
per l’exciusi de moltes altres prestacions, com ara les
prtesis externes o l’excbusi directa del servei sanitari
de la prestaci sanitria d’una part de les persones que
ay u¡ viuen a Catalunya.
Per la prestaci de la renda mnima d’inserci Øs la
que ha ocupat una part mØs irnportant, molt important de les queixes. 1 ha dit avui que han observat i
posat en relleu deficincies incompatibles amh la bona
prÆctica administrativa. Hem estat davant d’una mala
administraci, sense pal’liatius, pel canvi en el mtode de pagament el mes d’agost i pci collapse en aquell
moment tambØ del servei de consultes personals. La
decisi de bloquejar el pagament queda dit que no va
ser correcta, i Øs qualificada en el seu informe corn de
«suspensi d’un dret». Es mØs, diu que l’Administraci
tØ facultat per comprovar el compliment deis requisits, per que s’ha de fer amb respecte a les garanties
que marca el procedirnent administratiu com6 i sempre amb una audincia a la persona interessada i amb
una resoluci expressa, motivada i notificada; un dubte sobre la situaci de la persona no Øs suficient, 1, si
era poe, van suspendre un dret que fins i tot el Conseil
de Garanties Estatutries aquest mateix mes de mar
ha dit que no s’esgota amb els lmits pressupostaris.
1 parlem de la prestaci que atØn les necessitats mØs
bsiques deis coliectius mØs febles.
PLE DEL PARLAMENT,
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Per reblar-ho mØs: hi ha retrocØs, diu el sndic, per accedir a la prestaci de renda mnima. Segons les noves normes del juliol, s’incrementen els requisits, sn
menys eis qui hi poden accedir i sobretot es passa
d’una prestaci garantida a una que depn de les disponibilitats pressupostries.
Queixes sobre els retards en el reeoneixement de la revisi de discapacitat i en el reconeixement de la dependncia. En tot cas, aquestes qestions han provocat, com
no pot ser d’una altra manera, propostes de resoluci,
interpellacions i mocions al Pie per part del nostre grup
parlamentan en aquests darrers mesos.
Recordem tambØ que en aquest mbit una bona part
del conflicte el genera el fet que l’Estat espanyol no
compieix amb el seu deure de pagament del 50 per cent
d’aquesta prestaci.
Qestions d’ensenyarnent que sn motiu de queixa, i
ho heu exphcat molt bØ, i les repercussions que Cenen
CambØ: l’accØs abs ajuts de menjadors, al transport escolar, 1 un increment important del nombre queixes
especiairnent per l’increment en desigualtats i desequiiibris en bona part per a i’accØs de l’alumnat amb
necessitats educatives especials. Pci que fa a l’educaci inclusiva, per les llistes d’espera a l’hora d’accedir
a les unitats de suport d’educaci especial, restringdes des de fa dos cursos; peis criteris d’admissi, que
acaben de repetir-se el 2012, amb un decret de matricuiaci pci quai s’apliquen criteris de desempat que
creen una forta sensaci d’opacitat o d’arbitrarietat.
Pci que fa a infncia, podrem fer una sntesi amb onzc paraules: menys pobtiques famiiiars significa un
augment de sollicituds de recursos pœbiics. Aqu, en
salut, en infncia i en famlia.
Cal remarcar la responsabilitat i el comproms deis
trebailadors pœbiics que s’hi estan dedicant, que sn
els autors de les queixes en nom deis infants. 1 jo no
cm cansarØ de donar-los l’agrain-ient perqu fan mØs
amb menys en un moment en que ja es molt difcil
justificar menys jornada, menys personal, mØs rtios,
menys pressupost.
1, en el cas de serveis concessionats en els centres de
menors per empreses, vost fa una observaci que
a mi cm preocupa, quan bern de recordar a i’Administraci que, si demana i’Adrninistraci uns mnims
d’aptituds i uns mxirns de garanta als cuidadors i
als pares, igual ha de fer amb les empreses que tenen
concertat ci servei. 1 aqu bern de recordar que bes retallades pressupostries CambØ afecten directament,
impacten directament sobre els concerts educatius, sanitaris i socials, arnb l’impacte que aix significa o pot
significar en la prestaci del scrvei.
Pel que fa a sabut mental, molt rpid, s’ha disminuit
i’oferta pœblica, com deia abans el representant d’Iniciativa, la pœblica, la privada no, amb la qual cosa,
lligant amb el que hem anat dient, tenim mØs necessitats, menys oferta de recursos; no s’ha desplegat el
Pla director de saiut mental, ni el de trastorns mentais
greus per a adolescents, els mØs vulnerables.
Un altre fenomen tractat a i’informe Øs el que fa referncia a la seguretat ciutadana; moltes de les queixes
16
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venien marcades peis fets al voltant del moviment del
15-M. Hi ha un fet relievant: els lmits del dret de reuni. Sabem que un deis pocs mitjans que tØ el ciutadÆ
per expressar pœbhcament les seves idees i les seves
reivindicacions Øs justament l’ocupaci de l’espai pœblic, 1 demana que es gestioni bØ aquest espai urbÆ,
com a espai no nomØs per circular-hi, sin com a espai de participaci social i poltica. En tot cas, modular o prohibir aquest dret de reuni sobre els dubtes
que cis resuitats puguin ser negatius no Øs suflcient,
dieu a l’informe.
El dia de la comissi us deja que acabava de veure
una pintada en un mur que deja, ben gran: «Sc jove
i no tinc por» Cree que la frase vol dir moltes coses;
tambØ que estem en un moment complex que hem de
saber gestionar amb intelligØncia i amb justcia: prop
del 50 per cent d’atur juvenil, poques o cap poltica de
prevenci als joves mØs enilÆ d’aconsellar-los que agafin el primer vol a Londres i hi vagin a servir cafØs
per agafar fluidesa en anglØs, retallades, precarietat,
indignaci; en fi, circumstÆncies que bØ podrien servir
per modular I’actuaci social, poltica i policial.
1 hi ha molts altres temes i ja acabo, presidenta: endeutament hipotecan, immigraci, accs a la informaci, conculcaci de drets lingstics. Senyora Montserrat, Ii ho he de dir, a part del nombre de queixes,
el que Øs cert Øs que l’Administraci de la Generalitat
fa cas de les recomanacions del sndic i fa testimoniances traduides a la llengua que sol-licita el ciutadÆ;
la delegacin de gobierno espanyol es nega fins i tot a
facilitar la informaci requerida en aquestes mateixes
queixes.
En tot cas, l’informe que avui sotmetem a consideraci d’aquesta cambra representa un esfor molt gran,
pedaggic, no Øs una radiografia de les mancances
del nostre sistema pœblic, sin de les queixes que els
ciutadans s’atreveixen a fer.
La presidenta

Senyora diputada...
Violant Mascar i Lpez

1 per acabar... S, acabo...
La presidenta

...ha d’acabar, eh?
Violant Mascar

¡ Lpez

Den segons, si us plau.
Com us he sentit a dir, sndic, qui fa una queixa fa un
acte democrÆtic molt profund i molt sØlid; no Øs un acte qualsevol fer una queixa al sndic. Hi ha gent que tØ
por de fer-la. Per la qual cosa tenen un valor molt gran
els casos que tramiteu fins al final d’aquest acte democrÆtiC i valent.
En aquest sentit, la nostra responsabilitat i el nostre comproms Øs no fer-ne un œs partidista govern-oposici, siELE DEL P,ARLAMENT, SESSIO NM. 31.2
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n derivar-ne tantes iniciatives parlamentÆries com ja
hem estat fent per procurar de cara al futur una reducci d’aquests casos mØs rellevants i fer de les nostres administracions els instruments œtils que ajuden a
viure millor.
Moltes grÆcies, senyores i senyors
La presidenta

En nom del Subgrup Parlamentan Ciutadans, tØ la parauia la iflustre senyora Carmen de Rivera.
Carmen de Rivera Pla

Gracias, presidenta. Conseilers, consellera, diputadas,
diputados, nuestras primeras palabras deben ser de reconocimiento a esta institucin y a su contribucin a
la defensa de los derechos de todos los ciudadanos de
Cataluæa y a usted por la exposicin de este detallado
informe.
Desde Ciutadans compartimos su diagnstico sobre la
incidencia de la situacin econmica en los derechos
de los ciudadanos y hacemos nuestra su peticin de
ser mÆs cuidadosos a la hora de llevar a cabo las reducciones presupuestarias, ya que esto pone en riesgo
la garanta de derechos tan bÆsicos como lo es el derecho a la sanidad, a la educacin y a las prestaciones
sociales.
Igualmente, coincidimos en la valoracin que hace el
sndic sobre la descoordinacin entre administraciones y la coordinacin como factor clave para la correcta prestacin de servicios por parte de las mismas.
Se indica en el informe que se han producido determinadas decisiones y actuaciones en el Æmbito de las polticas pœblicas que conllevaron una afectacin negativa del ejercicio de derechos individuales y de malas
prÆcticas administrativas, seæalando un significativo
aumento porcentual en atencin a personas, consultas
y quejas recibidas, lo que manifiesta la creciente actividad e importancia de su institucin, destacable a
todas luces; pero, por otra, saca a colacin el hecho de
que mÆs y mÆs personas acuden a su institucin ante
la posible vulneracin de sus derechos por parte de la
Administracin.
Hablemos ahora de las actuaciones mÆs destacadas
del sndic durante el 2011. En primer lugar, las intervenciones que se destacan por encima de todas y son
en el Æmbito de los servicios sociales que representaron un 18 por ciento del total de quejas recibidas por
su institucin; como en el caso de la renta mnima de
insercin, prestacin bÆsica para los ciudadanos que
puede estar en peligro a causa de los recortes presupuestarios aprobados y, como usted seæala por algunas deficiencias administrativas. 5 dØjeme aæadir
desastrosa gestin de los cambios introducidos en el
pago de la renta mnima, que provoc gi a\ es situaciones y perjuicios a personas con absoluta dependencia
de esta renta. A esto se aæaden las quejas recibidas sobre el retraso de la tramitacin de los procedimientos
de dependencia.
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En segundo lugar, ponernos en consideracin el tema
de las quejas lingsticas. Y, en este sentido, destacamos las quejas de los castellanoparlantes en aspectos
como la actividad administrativa y en la tramitacin
de expedientes exclusivamente en lengua catalana, como es el caso de los expedientes mØdicos o expedientes escolares.
Sabemos su opinin, como sndic, de que se ha de garantizar a los ciudadanos una atencin bilinge, pero
desde nuestro punto de vista no se tiene por quØ solicitar expresamente o tener que llegar a hacer una queja
al defensor, al Sndic de Greuges..., deca, no se tiene
por quØ solicitar expresamente esa atencin en castellano, debera darse directamente en los dos idiomas
cooficiales de Cataluæa, sin mayores problemas.
DespuØs, en el informe, se vuelve a destacar la situacin de miles de familias que no pueden hacer frente
a su hipoteca. Y usted destaca algunas medidas para
hacer frente al sobrendeudamiento hipotecario.
Le agradecemos, des de este grupo parlamentario todas
estas actuaciones, y compartimos con usted el diagnstico y la necesidad de establecer exenciones fiscales y de
fomentar la dacin en pago, y garantizar la posibilidad
de agotar todas aquellas posibilidades de acceso a una
vivienda a esas familias que pierden la suya. De hecho,
nuestro grupo, con Iniciativa y Esquerra present un proyecto de ley donde se contempla la dacin en pago, y,
actualmente, se estÆ finalizando la redaccin de una proposicin conjunta, en este sentido, para presentarla en la
Mesa del Congreso de los Diputados.
TambiØn pedimos su implicacin y mediacin en un
asunto que afecta a muchos ciudadanos mayores, como es el tema de las participaciones preferentes, en el
que tantos ciudadanos han visto como han perdido sus
ahorros, los mismos que han ido a equilibrar balances
de bancos y cajas.
TambiØn, y en cuarto lugar, volvemos a hablar de
nuestro sistema de salud y de las diversas quejas recibidas, como del aumento de las listas de espera que
han aumentado en un 42 por ciento en el œltimo aæo.
Le exhortamos a que siga el camino de prestar toda la
atencin necesaria a esta problemÆtica, y recogemos
su sugerencia, que tambiØn hacemos nuestra, de revisar protocolos de pruebas diagnsticas e intervenciones quirœrgicas.
Por esta razn, la actuacin del Sndic de Greuges es
tan valiosa, y ah recogemos su reflexin de que este
Parlament, las diputadas y los diputados que componemos este Parlament, pensemos en la importancia y
en lo valioso de la gestin del Sndic de Greuges, porque tiene la oportunidad y el deber de promover todas
las medidas que sirvan como mejor garanta de los derechos de las personas. Nada mÆs.
Muchas gracias.
La presidenta
En nom del Subgrup Parlamentan de Solidaritat per
la IndependØncia, tØ la paraula l’illustre senyor Antoni
Strubell i Trueta.
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Antoni Strubell i Trueta
Senyora presidenta... Senyora vicepresidenta, conseller, sndic, al seu equip, salutacions des de Solidar¡~
tat, salutacions als sndics locals i universitaris.
Solidaritat,,,, voldnia comenar dient que fem una valoraci positiva de l’lnforme del Sndic de Greuges
d’enguany, presentat en aquests temps de crisi, i creiem que des d’aquest Parlament i des del Govern s’ha
de prendre bona nota del seu contingut.
Efectivament, la tasca feta no sois s’ha vist, significativament, condicionada durant el darrer any per les
conseqncies socials de la crisi i per l’afectaci deis
drets socials que determinades decisions pressupostries han pogut comportar, sin per les mateixes retahades en quæ s’ha hagut de trebaiiar, des de la sindicatura, d’un lO per cent el 2011 i un 12 per cent el 2012.
De les concluions presentades pel sndic i el sen equip,
cal subratllar, des del nostre punt de vista, les segents
qestions i recomanacions.
Pel que fa a l’educaci, l’informe assegura que cal qestionar el tancament d’escoles, a les quals ens agradara donar aqu nom i cara: les escoles La Muæeira, de
Badia; Esparreguera II, Els Pias de Moja, abans esmentades; Can Periquet, de Palau-SoltÆ i Plegamans,
o l’Olga Xirinacs, de Tarragona.
1 la pregunta que fem, juntament amb la sindicatura,
Øs corn podem estar tancant escoles, algunes de les
quals æas i tot comunitats d’ensenyament, quan hi ha
21.000 alumnes mØs aquest curs? Qui es pot explicar
aix? 1 fa molt bØ, la sindicatura en aixecar aquesta
qesti.
Les retallades a l’ensenyament estan afectant moit
greument la qualitat de l’educaci: els joves sn el
futur i el fracs escolar la realitat. No guanyarem en
aquests dos camps si tanquem escoles.
Pel que fa a les retallades en salut, que apunta el sndic, Øs evident que afecten molt greument l’assistØncia
sanitnia i, flns i tot, posen en perill vides. El sndic,
tambØ subratlla la necessitat d’impulsar l’Administraci electrnica, i tambØ fa una destacada aportaci
sobre el tema deis maltractaments als centres d’internament. 1 parle del reiterat incompliment de les cmpreses amb el Codi de consum, especiaiment pci que
fa al tema lingstic. En aquest aspecte, cal insistir
que el Govern es plantegi la necessitat urgent de fer
complir el Codi de consum, com va fer aprovar el passat Pie una moci de Solidanitat.
En el captol d’Interior, el sndic apunta que cal revisar determinades actuacions policials. L’informe din,
concretament, que «la contundØncia deis agents antiavaiots contra man ifestants amb actituds pacfiques Øs
inadmissible». TambØ cal assegurar una correcta identificaci deis anti avalots, com s’apunta.
El sfndic tambØ apunta, igualrnent, a constants incornphiments en la Llei de dependncia. Es lamentable.
1 cal apuntar, un cop mØs, la tossuda veritat que, si
nosaltres tinguØssim accØs als nostres recursos i el que
paguem en impostos, que ens son manilevats, podrcm atendre els nostres dependents, amb escreix.
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Igualment coincidim amb el sndic en el fet de lamentar la supressi deis ajuts al lloguer del jovent. Aquest
pas dificulta l’emancipaci i el futur deis joves, i els
porta a l’emigraci, com sembla recomanar el conseiler Mena, que comena a ser de proporcions epidÆmiques.

sensible de l’any, en ocasi del tema de la gesti de la
prestaci de la renda mnima d’inserci; d’aquells moments en els quals la tensi entre Govern i sndic ha
posat a prova el mecanisme de la instituci, aspecte,
per altra banda, lgie, quan tenim en compte la quantitat de queixes rebudes.

No podria ser aliØ a l’informe el drama deis desnonaments amb la momentÆnia, almenys soluci, en forma
de daci.

De nou, voldria dir que, des de Solidaritat, no tenim
cap queixa a fer per al traetament de la incidØncia provocada el mes d’agost passat, en el lamentable afer del
PIRMI. Considerem que el sndic no feia poltica, com
denunciava algun sector del govern, sin que obrava
en conseqØncia a l’allau d’incidØncies plantejades per
les persones interessades i, en molts casos, per professionals deis serveis socials bÆsics.

Finaiment, cal lamentar amb el sndic l’alt grau d’incompliment de les resolucions del sndic, un 16 per
cent; perb, mÆs enilÆ deis continguts, valorem l’esfor
del sndic a l’hora de saber trobar equilibris entre la
imparcialitat poltica i l’actuaci d’una administraci
de defensa en plena Øpoca de crisi.
Com diu l’informe, els poders pœblics continuen disposant de la discrecionalitat necessÆria per establir,
dins deis marges donats, la prioritzaci de les partides
pressupostÆries i l’enfocament de les poltiques pœbliques. Estem, dones, en un temps de valoraci de les
prioritzacions i, efectivament, el sndic ha fet bØ en els
darrers anys d’apuntar que les reduccions pressupostÆries i la descoordinaci entre les administracions podien
vulnerar els drets de les persones, perqu aix Øs en
molts casos, retallar Øs retallar drets. Per tant, no es pot
fer abstracci de la crisi ni justificar les especials mancances de l’Administraci en aquest temps de crisi, ni
serveix de justificaci que aix hagi estat.
No Øs estrany, dones, aquest 31,6 per cent d’increment
de les queixes rebudes i les actuacions d’ofici amh relaci a i’any anterior amb 35,9 per cent mÆs d’actuacions. Cal felicitar-nos que les recomanacions hagin
estat assumides per l’Administraci en un 92 per cent
deis casos i que no hi hagi administracions obstaculitzadores de la tasca del sndic.
Tanmateix, cal lamentar que l’informe de l’any que ve,
segurament no podrÆ repetir aquest Øxit, i caldrÆ parlar d’un fet greu, gravssim, ocorregut el passat 17 de
mar en quØ el Sndic de Greuges i el seu equip no van
poder accedir al Centre d’Internament d’Estrangers a
la Zona Franca. Que no hagi pogut accedir a un centre ptblic dins del nostre territori la mÆxima autoritat
per a l’observana deis drets humans i deis drets deis
ciutadans davant de i’Administraei Øs un fet gravssim.
s una manca de respecte envers les institucions nacionais catalanes que el Sndic de Greuges del pas,
en atenci a les seves competØncies, no hi hagi pogut
tenir accÆs. Pensem que el Govern espanyol ha de donar pienes garanties a aquest Parlament, que aquesta
mena de comportaments no es reproduiran. No podem permetre la possibilitat que en el nostre pas, en
plena Uni Europea, hi pugui haver res semblant a un
GuantÆnamo, un espai d’ombra legislativa d’ombra
legislativa on la mÆxima autoritat en defensa del poble a Catalunya, no hagi pogut tenir accØs. Es un fet
prou greu, Partit Popular, i haureu de ser a l’alada de
reconØixer-ho.
Per acabar, senyora presidenta..., si cm dna un segon
mÆs per anar acabant, tambØ voidria fer un comentan
sobre el que ha estat, potser, el moment mÆs polØmic o
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Per acabar, i tornant a l’inforrne d’enguany, voidria felicitar, dones, l’equip del sndic, i que tinguem un sndic pienament proactiu que surti al territori i ofereixi
proximitat als ciutadans de comarques.
Moltes grÆcies.
La presidenta

TØ la paraula l’il’iustre senyor Joan Laporta.
Joan Laporta i Estruch

GrÆcies, molt honorable presidenta. Honorable vicepresidenta, honorable conseller, honorable senyor Rafael
Rib, sndic de greuges de Catalunya, honorables sndics ioeals i universitaris..., bØ, en primer lloc, agrair
la presentaci de i’informe de la sindicatura de greuges
de Catalunya, tambØ agrair el seu esfor i la seva dedicaci a tota la sindicatura, i, dones, agrair la claredat de
l’exposici de les tasques fetes durant l’ariy 2011.
Respecte a les refiexions i recomanacions de ]’informe,
dir que les veiem emmarcades en els prineipis rectors
de la poltica social i econmica, com ara el risc d’exclusi social, i tambÆ les inquietuds per a les reduccions
pressupostÆries com a conseqØncia del dÆbcii fiscal
que patcix Catalunya; un dØficit fiscal que paucio cls
catalans i que Øs conseqØncia d’aquest sistema de finangament injust que pateix el pas.
Pensem, com bØ es dedueix de l’informe que en Øpoca de crisi econmica, dones, el que cal Øs que les administracions pœbliques garanteixin el benestar Æc
tots els eiutadans, prioritzant aquest benesLai per damunt d’altres poltiques i ideologies.
TambØ, d’una lectura de l’informe, dones veiein que els
ciutadans demanen una administraci inØs pernmeahe,
una administraci mÆs efica, una adniinistiaei mÆs
eficient en la gesti; demanen una udmniY1re ben’l’urent, i, tambÆ, dones, una adminisiraCi que acft
que actul amb mÆs celeritaz en la resoluci de COfl˝liCtes, en la prevenci i en la mediaci.
De i’informe, dones, jo cm reafirmo que cal un programa de simnpliflcaci administrativa en eiS trÆrnits
de les llicØncies i de les autoriizaciOlis d actmviats econmiques, i tambÆ, dones, reitero la mueva posiri respecte al fet que cal afavorir ] activmtal empresarial ¡
i’esperit emprenedor, tenint Cli coifipie la zLspCnsahm19

Sdde e - Nœm. 52

DARI DE SESSONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

litat social corporativa, les lliures iniciatives i tambØ
les condicions de competncia; tot aix par fomentar
una economia productiva que Øs motor del foment de
l’ocupaci i que segur que Øs necessria per sortir de la
crisi.
1, par acabar, presidenta, no am puc estar, tambØ, de
comentar les referØncies que s’han fet a i’actuaci de la
delegada del Govarn del Partit Popular.
Miri, illustre diputada, senyora Dolors Montserrat, no
parquØ aixequi vost mØs el to del seu discurs podrØ
tapar aquest acta d’indignitat que va fer la delegada
del Govarn del Partit Popular a Catalunya, impedint,..,
quan impedeix l’entrada del sndic, que, en el ple exer cici de les sayas competØncies, volia investigar, volia
inspeccionar quØ succeeix en el CJE de la Zona Franca.
Moltes grØcias, illustres diputats i diputadas. 1 reiterar els meus agralments a la sindicatura de greuges da
Catalunya.
GrØces.

La presidenta
En nom del Crup Parlamentan de Convergncia i
Uni, tØ la paraula l’iliustre senyor Ferran Falc.
Ferran Falc

i Isern

Presidenta... Vicepresidenta, conseller, diputadas, diputats, sndic, sndics locals que ens acompanyen, sndic universitari, les sessions de la Comissi del Sndic
de Greuges que es van celebrar van servir per tornar
a constatar la importØncia de la fama de la sindicatura de greuges da Catalunya. Vam constatar que la
instituci mantØ en molt bona forma la saya posici
de control de la qualitat i de la legalitat de l’acci de
les administracions pbliques en la saya relaci amb
els ciutadans, Vam constatar que Øs una instituci que
treballa, que as fa present i que es fa influant. 1 da tot
aix ens en felicitem. 1 j ho vØrem dir en les sessions
da la cornissi.
ParØ, inØs cnilØ d’aquast fat, fins a ccrt punt conseqØncia del carÆcter institucional i de la llei prpia que
regula la figura del sndic i de i’organisrna que encapaia, la comissi tarnbØ va servir, des del nostre punt
de vista, per posar da manifast diversas qestions que
voidria destacar en aquesta intarvanci.
La primera Øs que, en el context de crisi econmica
que patim, la figura da la sindicatura pren inØs rellau
i mØs protagonisme. 1 Øs en un context com l’actual,
quan les administracions tanen mØs dificultats per
prestar determinats serveis, que la sindicatura juga
un paper essencial de control par garantir no nomØs
el respecte als drets dais ciutadans, sin, i sobretot, la
correcta cobertura en termas quantitatius i qualitatius
dels sarvais pœblics assancials. 1 aix la nostra sindicatura ho va fer l’any 2011 igual que ho havia fet en anys
antariors.
1 l’informa del sndic da l’any 2011 mostra un augment
da queixes que al nostre grup atribueix evidentmant al
context poltic, social i econmic que viu al pas. 1 no
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Øs la nostra intenci no Øs la nostra intanci amagar les dadas o passar-les par alt. Sabam que n’hi ha
hagut mØs; tambØ sabem que no Øs la primera vagada que n’hi ha i que els qui nomØs analitzan aquast
any i s’oblidan deis altres potser pateixen una ainnØsia
selectiva que evidencia el biaix poltic, el biaix poltic que volan donar a uns informes que potser caldria
analitzar amb mØs objactivitat.
Nosaltras, tal com vØram fer en la comissi, estem en
disposici da compartir las raons par les quals aix Øs
aix, les raons perlas quals hi ha mÆs quaixas. 1 Øs avident que una da les raons Øs la reducci obligada da
la despesa de la Generalitat. Imaginin que qualsevol
de vostØs, par posar un exempie, arriba a un lloc, en
aquest cas un departament de la Generalitat, i es troba
100 milions d’auros compromesos par pagar i sensa
consignaci pressupostØria. Si vostØs fossin parceptors d’una mnima part d’aquast daute i als el diferissin o se’n vei’essin perjudicats, com a mnim anirien
al sndic a presentar una quaixa. Par tant, que hi hagi
mØs queixas Øs lgic.
TambØ ho Øs si tenim en compta que hi ha hagut tota
una sØria de quaixes coilectives que rasponen a campanyes de base social i de fons poltic, que s’han mobilitzat Iegtimament legtimament--, que s’han mobilitzat
contra les anomenades «retalladas». Par tant, comptat
i debatut, las xifras raflecteixen una raalitat dibuixada par la mateixa inØrcia d’una instituci que funciona
i que, a mØs de les queixes habituals, ha acollit totas
aquellas que han aprofltat aquesta instituci par donar
mØs rass a les vaus contrØries a les poltiques a les
quals s’ha vist abocat..., a far al Govern de la Genenalitat, par tres raons prou conegudes, per que val la pena
repetir: l’herØncia rabuda pel tnipartit, la crisi mundial
i el tancament dals mercats flnancers, i l’espoli fiscal
que pateix Catalunya.
ParØ voldria destacar, mØs enliØ de les queixas en si
mataixes, un fat que par nosaltres Øs important: creix
l’activitat i craixen las queixes, s, parØ al 92 par cent
da les racomanacions que fa la sindicatura s’atenen i
al 84 par cent s’acompleixan. 1 tambØ, com diu i’informa, l’AdministraciÆ da la Generalitat respon i collabora mllor que en anys anteniors, i que aliØ on hi ha
algun obstada, encara, Øs al mn local, par bØ que el
nostre grup parlamentan considera que, si Øs aix, no
Øs pas par obstruccionisma, sin que Øs par manca de
rnitjans.
1 deja que, malgrat aquast advers context, Øs important
destacar l’astabilitat en la suma conjunta de queixas i
d’actuacions da la sindicatura de 21.504 a 22.729,
i que les actuacions d’ofici prØcticarnant no varian, es
mantenen en el zero i mig del total d’actuacions da la
sindicatura.
Quant a la particulanitat d’algunas da les actuacio IS
analitzades, cal dir que a la comissi es van abordar
qestions complexas com sn les reDcionades amb
l’aducaci pœblica. L’informa del su ic exposat a 1
Cii el,
comissi plantejava queixes i planteja quci\eS
processos, par example, d’admissic d’alumm 1 dcstLIcant entre d’aitras la que fa refcrncia al nous anitans aplicables en cas d’empat. E’; a’ idnt que el nosi
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grup i el Govern no comparteixen el criteri de l’informe de la sindicatura, perqu entenem que el nou marc
no introdueix aspectes d’arbitrarietat. Es una opini
del sndic que evidentment nosaltres respectem, perh que des del nostre punt de vista topa amb un fet
prou significatiu: Øs que totes aquestes mesures han
estat aprovades pel Conseli Escolar de Catalunya i per
tant comptem amb l’aval de la comunitat educativa del
nostre pas.
No tot sn crtiques evidentment. L’informe valora positivament la reducci de mcluls prefabricats fins a
l’actual xifra de mil quinze.
1 en sanitat s’ha destacat.,., Øs fins a cert punt sorprenent que les queixes en matria sanitria, malgrat haver
estat l’any 2011 l’any en qu s’han aplicat els ajustos
ms importants, s’hagin mantingut estables respecte
als anys anteriors. Es realment una dada destacable.
1 un pareli de qestions ms; la primera, referent a la tardana que el sndic posa de manifest sobre el reconeixement del gran de dependncia. Aquesta qesti apareix a
l’informe del 2011, tamb en l’informe del 2010, amb el
mats que l’actual Govern hi esta actuant d’una manera
diferent que l’anterior: estÆ complint amb els terminis,
estÆ incrementant les hores d’atenci, estÆ incrementant
els equips de valoraci.
1 la segona qesti avui tamb se n’ha parlat Øs la
de la problemÆtica al voltant de la renda mnima d’inserci. Hem adms que la revisi d’aquesta prestaci
s’hauria pogut fer millor, fins i tot en el seu moment
es van demanar disculpes per qui haguØs pogut sentir-se’n afectat, per no podem admetre i no admetem que no s’hi actuØs, perqub, sense entrar en mØs
detalls, la revisi de la renda mnima d’inserci obe’ia
a l’opini general del tercer sector i deis treballadors
de l’Administraci, que demanaven i reclarnaven que
s’arribØs al punt de posar-la al dia. 1 aix Øs el que es
va fer. Senyor Milii, no es va actuar amb presumpci
d’incompliment; el que es va fer va ser assegurar que
no hi haguØs incompliment per assegurar que, amb
menors recursos, els menors recursos arribessin, anessin a aquelles persones que realment ho necessitaven.
Aquestes sn des del nostre punt de vista les grans xifres i alguns dels elements mØs significatius de l’informe analitzat en comissi. Perb, mØs enii d’aixb, el debat que es va establir a la comissi tambØ va permetre
constatar altres aspectes que nosaltres volem explicar
avui aqu.
El nostre grup va instar el sndic a no deixar que la
instituci sigui utilitzada com a complement de l’oposici. Avui continuem mantenint aquesta posici; avui
la reiterem, especialment desprØs d’haver escoltat alguna alguna intervenci precedent, que una altra
vegada, corn es va fer en la comissi, aproflta certes
dades de l’informe del sndic per fer-ne material de
crrega contra el Govern, oblidant una cosa que Øs essencial, que Øs que, si bØ el Govern Øs 6bviament responsable de les decisions que pren, tambØ Øs cert que
el context i l’herØncia h tenen un paper molt significatiu i que ni el context ni sobretot i’herØncia sn responsabilitat exclusiva del Govern que recolza aquest
grup parlamentan.
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Ja li vrem dir al sndic, i avui ho reiterem, que no
Øs cosa ni responsabiiitat seva, per que hem d’impedir entre tots que la sindicatura sigui utilitzada com un
instrurnent poltic i que l’hem de convertir entre tots,
tambØ, en un cspai de reflexi conjunta que ens per meti millorar els procediments de I’Adrninistraci i la
qualitat de la seva relaci amb els ciutadans.
Ho dic perquØ hi ha qui tØ la ternptaci d’utilitzar afirmacions que pugui fer el sndic per refermar la seva legtima posici poltica. Per exemple, en matria de seguretat. Aquesta qesti durant l’any 2011 va generar
certa activitat del sndic pels incidents en l’operaci de
la plaga de Catalunya. Li vrem manifestar al sndic, i
avui ho reiterem, que, respecte a l’ocupaci de la plaga
de Catalunya i l’actuaci deis Mossos d’Esquadra, no
compartim algunes de les afirmacions que es fan en
el seu informe. En primer lioc, perqu aquest grup i el
Govern Al qual dna suport aquest grup estem convenuts que i’actuaci dels Mossos d’Esquadra va ser proporcionada, oportuna¡ congruent; Øs mØs, convidem
a llegir la sentØncia del Jutjat d’Instrucci nœmero 4
que va exonerar de qualsevol culpabilitat el Departament d’Intenior i va deixar ben ciar l’ajustament de les
actuacions als protocols policials vigents.
Des del nostre grup tambØ li vrem demanar al sndic, i li ho reiterem en aquesta sessi, que ens ajudi a
tots plegats en diverses qestions. Una fa referbncia a
la immigraci, a reforar la tasca que emana del Pacte
nacional per la immigraci, i de forma especial que la
sindicatura de greuges ens ajudi a apagar rumors sobre, per exemple, l’œs deis serveis sociais per part de la
poblaci nouvinguda o la seva aportaci al PIB catal.
Una instituci com la sindicatura de greuges, que tØ un
contacte molt directe amb la ciutadania, ens ha de poder ajudar en aquest sentit en favor de la cohesi social,
1 tambØ el vrem instar i instem el sndic avui a ajudar-nos a fer pedagogia en el seu contacte directe amb
eis ciutadans en una qiicsti que rcconeixem que Øs
complexa cern Øs la de F-111just sistema de iinanament
que pateix el nostre pas i la seva inflincia directa,
agradi o no agradi, influbncia dirLL 1 :,sima . SclDrc la
capacitat de prestar serveis per part de la CenerniiLLu
i deis ajuntaments. 1 no estem pas demanam que aix
serveixi ci’excusa per tapar mals procedimenls o mala governana o mala administraci, esiem dient que
s’hauria d’explicar als ciutadans que da
queixa hi pot haver una manca de flnanancut uL’LuL.
a l’espoli fiscal que pateix ci iiosav pas.
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ens preguntem, i creiem que ho haurien de fer els partits
poltics, les administracions, els ciutadans, si ho Øs la sisena hora, un dret social bsic, si ho Øs un complement
salarial d’un funcionan, si ho Øs un aparcament gratult
en un hospital, si ho Øs un ensenyament musical.
La sindicatura, en el sen paper diirbitre i fiscalitzador,
hauria, des del nostre punt de vista, de comenar a explorar i aquesta s una reflexi que haunem de fer
tots i toles les institucions d’aquest pas una reflexi
de quins sn els lmits deis serveis bÆsics que les administracions han de prestar.
Des del Grup de ConvergØncia i Uni vrem fer un
prec mØs al sndic, que avui reiterem: que ens ajudi a
assegurar que es legisla arnb capacitat financera, que
no ens torni a passar el que ens ha passat amb la Llei
de dependncia.
1, finalment, el nostre grup va posar de manifest una
qesti que cree que convØ destacar, perqu avui tambØ ha sortit, de forma sorprenent: la suposada existncia d’un conflicte lingstic a Catalunya. Quan nomØs
F1,7 per cent de les queixes que arriben a la sindicatura tenen a veure amb una presumpta discriminaci en
catalÆ o en castell, vol dir que en aquest pas no hi ha
conflicte hngstic i que els qui s’entesten a fer poltica
amb aix, dones, queden molt, molt, molt posats en
evidncia.
Nosaltres creiem que l’acci del sndic posa de manifest que hi ha coses que s’han de millorar, Øs ciar que
s, que s’ha de continuar apostant per una dotaci quantitativa i qualitativa necessria per fer que eis ciutadans
rebin uns serveis pœblics a l’alada d’una societat avanada corn la nostra i que el pas nccessita unpacte fiscal que faci sostenible el nostre autogovern.
Per tambØ creiem que les dades de l’inforrne de la
sindicatura demostren que, malgrat que ens tnobem
davant d’una situaci econmica i social sense precedents en la nostra histria recent, la prestaci dels serveis pœblics suporta prou bØ la pressi a la qual estÆ
sotmesa, perqui el nivell de queixes no s’incrementa
exponencialment, Øs a dir, en paraFlel a l’agreujament
de la situaci macroeconmica del nostre entorn.
VostF ha dit, sndic, una cosa que m’ha agradat molt:
«Easy to say, hard to do it.» Li dono les grÆcies per haver-ho dit. Jo hi afegiria, manilevant Churchill: «Let’s
go forward together» anem endavant junts.
Sndic, bona feina; tnaguem-ne una lli positiva, que
ens ajudi a millonar en henefici del conjunt dels ciutadans de Catalunya.
Moltes grcies.
(Marina Gel¡ i Fbrega denana per parlar.)

La presidenta
Senyora Gel¡...?
Marina

Gel¡ i FÆbrega

Per una demanda de nectificaci d’unes dades, que ha
donat el senyor Falc, errnies.
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La presidenta
Trenta segons.
Marina GeH i Fbrega

Molt bØ, moltes grcies. De fet, li tocaria al sndic,
perqu no Øs cap opini, sin que sn dades: les queixes de salut l’any 2011 varen crØixer un 40 per cent.
(Salvador Mil i Solsona deinana per parlar.)

Senyor Milk..?
Salvador MilÆ¡ Solsona

S, per una precisi respecte a una afirmaci que ha fet
referint-se aJa intervenci d’aquest grup,..
Escolti’m,..
La presidenta

Trenta segons...
Salvador MilÆ i Solsona

S, nomØs per dir una cosa. L’objecte del sndic, no sØ si
ho sap el senyor Falc, l’objecte del sndic Øs supervisar
i’actuaci de les administracions pœbliques i les prctiques de bon govern o de mal govern. 1 aix, amb bona
llei, Øs bona poltica; aix Øs poltica, altres coses no ho
sn. Per tant, Øs obvi que, si estem aqu, en aquest Parlament, i hem elegit un sndic de gneuges, Øs perquØ supervisi l’acci del Govenn, no l’acci de l’oposici, sin
l’acci del Govern. 1, per tant, hem de tneune’n llions
poltiques, llions de bon govern.
1 si vol veure com s’utilitzava i com s’utilitza l’informe
del sndic, li recomano, ja li ho vaig din, que agafi el
diani de sessions i repassi les intervencions de la portaveu a la Comissi del Sndic, la iHustne senyona Elena Ribera, durant l’antenior mandat, i vostØ veur qu
Øs utilitzaci poltica legtima, per altra pant deis
informes del sndic respecte a altnes administracions.
Que con? Dones, a part de rascar-s’hi, hem de solucionan la ferida.
La presidenta
Senyon diputat... (Ferran Falc i Isern demana ¡ rpai lar.) Senyon Falc... Senyon Falc, per.
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La presidenta
Trenta segons.

Ferran Falc

i lsern

.no ho domino exactament. Per, en tot cas, l’informe., distribuci segons la matria de les actuacions
iniciades durant el 2011: salut, en xifres, queixes, 575.
Aix Øs el que diu l’informe del sndic.
1 responent a la intervenci del senyor Mil, nosaltres
ens bern limitat a demanar-li que, quan llegeixi sentncies i faci aqu explicaci de sentncies, les llegeixi
senceres. Sirnplement aix.
La presidenta
Acabat el debat, agralm al sndic de greuges i al seu
equip la seva presncia i la seva participaci en l’informe
referent al 2011.
1 continuern arnb i’ordre del dia, arnb el punt segilent,
que sn les mocions.

Moci
subsegont a la interpeliaci al Govern
sobre les infraestructuras d’aigua
sanejament (tram. 302-00127/09)
La primera s la Moci subsegent a la interpel’laci
al Govern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament, presentada pel Grup Parlamentan d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. TØ
la paraula l’honorable senyor Salvador Mil.

(Pausa ilarga.)

Quan vulgui, honorable diputat,

Salvador MHÆ 1 Solsona
Moltes grcies, senyor president. Honorables conseliers, i especialrnent el de poltica territorial, de Territori i Sostenibilitat, senyores i senyors diputats, b, jo
cree que la moci que hem presentat dna resposta a
una bona part del que va ser el debat que vrern mantenir amb l’honorable conseller en l’anterior sessi. En
quia sentit? Ens centrem purament i exclusivament en
aquelles mesures i actuacions que la situaci actual
econmica i financera de FACA no sols perrnet, sino
que obliga, amb bon govern ara n’hem parlat, d’aix,
arnb boa govern a mantenir, millorar o atendre per
complir, precisament, amb inandats imperatius.
Per aix l’hem dividida en tres apartats. Molt rpidament. En matria de depuraci i reutilitzaci d’aiges
residuals, la clau Øs actualitzar, obrir, posar en rnarxa
aquelles installacions de depuraci que estan acabades o per acabar, i que es posin en marxa amb un calendar¡ determinat; que hi hagi una bona utilitzaci de
l’aigua regenerada, precisament per aquelis elernents
que poden causar..., o en aquelles circurnstncies que
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poden causar un retrocs en les miliores mediambientals as solides i aqu pariem, especficament, del delta del Llobregat, amb el tema de la intrusi marina, i
del Consorci d’Aiges de Tarragona, fent executiu un
conveni que estava paralitzat i que ens ha de permetre
estaiviar aigua de I’Ebre i alhora optimitzar la utilitzaci de l’aigua industrial, cosa que sempre Øs bona, i,
sobretot, i Øs molt important, que es mantinguin i actualitzin les aportacions econmiques a les administracions locais i als consorcis que gestionen estacions
depuradores per garantir el bon funcionament conforme als seus estndards de disseny. 1 aix Øs fonamental; Øs el que demanen les administracions locals,
i que I’agncia ens actualitzi el pla d’actuaci, el pla de
sanejament, arnb les instal’lacions previstes.
Sobre el tema de captacions i embassaments, tambØ el
mateix respecte a optimitzar la utilitzaci de les installacions de tractament d’aigua marina, tant a la Tordera
com al delta del Llobregat, precisament per preservar
els aqfers, perqu no es malmetin les instal’lacions
que tenim i perqu s’utilitzin les interconnexions que
s’han fet en la regi metropolitana, que sn obres importantssimes, que Øs tant la connexi Fontsanta-Trinitat corn la de des de Blanes fins a Cardedeu, que cris
han de permetre optimitzar els recursos i aprofitar l’aigua dessalinitzada, preservant els aqfers.
1, per ilitim, el gran altre paquet Øs el tema del retorn
de l’aigua al Ter. Aquest Øs un comproms que aquest
Parlament va prendre i arnb quØ, en l’anterior mandat,
el Grup de Convergncia i Uni va ser especialment
bel’ligerant. Dones, cal mantenir aquest comproms i
cal avanar..., o cal afrontar-lo d’una forma decidida.
1, en el tema del control i supervisi del medi, no perdre no perdre un bagatge d’informaci que Øs fonamental per a la bona gesti dels recursos hdnics.
Tot aix que hem proposat a la moci, l’agncia, deia,
estÆ en condicions ara d’afrontar-ho. Per qu? Ho sap
perfectament, el conseller: s’ha presentat la liquidaci
del pressupost del 2011; amb l’increment del cÆnon es
cobreixen els costos d’explotaci, costos d’explotaci
que van baixar dramticament durant l’exercici 2011
per que ara, amb l’increment del cÆnon acordat a
mitjans del 2011 i arnb l’increment acordat ara fa un
mes, prcticament, respecte al cÆnon del 2012, han de
permetre afrontar aquestes situacions.
UC
Segona, perqu hi ha hagut un pla de rflnan:uca.
es el que shavia de fer, el pla de refinancamcnt del dcuie
que tenia l’Agncia Catalana de l’Aigua amh el sistema
financer. En aix, creiem que a fina] de nmr del 2012
s’ha assolit ja un cert aplanamem com s’havia de ter
hi estem d’acord totaiment i hi donem suport, daquesi
deute.

Per tant, hem de tornan a utilitzar el cÆnon o la bona
part del cÆnon per a all per al que ha estat dical que
s el manteniment del medi, el sistema U aLatainenL
la seva qualitat i el sistema de recoNi acio. i, co definitiva, la preservaci del conjLlnt del cicle de 1 aiLua. que
Øs el que interessa.
En els termes de control de qualilal s in1poian destacar, en el control i seguirnem de les las ses U cigua, que l’agncia ha apio ci un 1Ia per iCsI1iCtU3d
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