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a) Acords, resolucinns i comunicacions dels 
hsgans de la Cambra 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en  sessih tinguda el dia 9 d’abril de 
1985, ha pres nota de l’lnf’brme al Parlamciit de Catalunya 

cmes pel Sindic de Greuges (Any 1984) (Reg. 1’. 28@, D’aconl 
amb cl punt i dc la Norma supletbria del I<eglanicnt sobre la 
trnmilacjlj parlamentiria de I’lnformc anual o dels InI‘ormcs 
extraordinaris del Síndic de Greuges, del 29 de gener de 1985 
(ROPC, 43/i1, 19221, ha acordat quc el dit Pnrorme sigui trami- 
tat per la Comissi6 cSct Síndic de Greuges, 

D’acord amb l’article 89.2 del Keglameiit, s’orcleiia de pu hli- 
car en el Rirtiieti Qficiul iid Puriumerrf de Cbiaiunyu el ciainunt 
dit Informe. 

Palau del Pai+lanicnl, 10 d’ahrii de 1985 

14 Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El Prcsident del Parlanient 
Miquel Coll i Alentorn 
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h) Sindic de Greuges 

INFORME AL PARIJAMENT DE CATALUNYA EMES PEL SiNDIC DE GREUGES (ANY i 984) 
(Kcg. P. 286) 

[)’acord amb el deure lcgal cstablcrt en els articics 2,4 i 30 
de la Llei 14/1984, de 20 cle rnktrv, es presenta al Parlament de 
Catalunya, I’hlormc de les actuacions realilmdes pcr la insti- 
Luci0 del Sindio de Grcuges durant els seus primers mesos de 
vida, transcorrcguts clins la segona meitat de 1984. Encara que 
la Llei r;l refcrkncia a un informe anual, la presa de posscssió 
del primcr Sítlclic: dc Greuges de Caialunya no es va realitzar 
fins u1 mes de juliol, i el nomenament de I’Adjunt al Sindic i dc 
la rcsta cle psiiners col4aboradors no va tenir lloc fins 8 l’últim 
Irimestrc clc I’any. Aq~icsls rets expliquen perquk el primer in- 
forme norncs pot ~irc~irn~cIiure’s als darrers mesos de l’any 
1984. 

Com ;I preiimhul cal fcr, scnyors Diputats, Ics scgiienis 
observacions: 

1 .  h~picst informe que es presenta a I’estudi i debat dels se- 
nyors Diputats resumeix, pcr Ics raons esmeniades, Ics tiisyues 
realitmclcs clurant cls primers niesos de vida d’una institució 
yuc ha estat incorporíida a I’osdenament autonbmic catali per 
l’article 35 dc l’Estatut d’Autonomla dc Catalunya, el qual, 
després cl’expressar que el ParlamenI podrk nomenar un 
<<Sindic de Greuges,), diu quc una  Llei cle Catalunya establirh 
l’organització i cl funcionament de la nova institució. Aqucsta 
Llei, íou aprovada pel Parlament el 20 de marq ctc 1984 i publi- 
cada en el Iliari Oficial de la Generalitat el 30 dc m q  de 1984. 

La institucih del Sindic de Greuges 16 com ii missi6 comple- 
tar el sistema de defensa i prornocib dels drets fonamentals i l l i -  
bertats phbliqucs dels ciuladans, reconeguts en el Títol i de la 
Constitució, tant els CIC carhcter cívic i polític com els de carfic- 
ter social, cconornic i cultural. I és amb la tinalitat dc defensar 
els Drcts J Iuiiians que el Síndic cic Greuges pot supervisar I’ac- 
tuacih de l’Atlrninistrc?ciÓ Pública de la Generalitat i de les 
autoritats i dcl personal que cn depenen o a eiectes a un servei 
phblic. T m b k  pot supervisar l’actuacib dels ens locals clc Caia- 
lunya cn tot allb que afecti les materics cluc I’Estalut d’Aulono- 
rnia de Calalunya atorga cornpetencies a la Generalitat. Excr- 
ccix aquesta missió en reprcsentacib del Parlament al yunl h a  
cl’infortnar, aiiiialrncnt, de la seva actuacih, deure que amb el 
present document es portari arn ii terme. 

Aquest document pretcn ser unii descripcib objectiva del tre- 
ball fet fins ai 31 de desembre. Uns primers mesos en els quals 
ha hagut de complcmcntas-se I’esiorq d’orgmitzacih dc I;\ 
nova Institucih amb la necessita( ci’anar cstudiant, tramitant i 
resolent les peticions i queixes que des cl’abans de l a  presli de 
possessib del primer Sindic anavcn arribant i\ les olicines provi- 
sionals N la seu del Parlament de Calalunya, pcrqu& malaurnda- 
ment la Llei del Sindic -com tampoc la Llei OrgBnica del De- 
rensor cicl Puehlo- no fixava un període de earcncia o suspen- 
si6 de les admissions cie qucixcs. Aquest periode liauria estat 

de gran iijuuda per preparar I’organitzacib de tots els mitjans per- 
sonals i materials necessaris pcr servir, amb la millor eficicia 
des dcl primer moment. Perb, 6s tarnbk comprensible i justifi- 
cable que el Legislatiu Catali tingués en compte, pcr sobre de 
tot, el desig deis cjutaclans, a Calalunya, de poder comptar, al 
mes aviat possible, amb una nova instituci6 on acudir, espcran- 
vats, a demanar ajut i orientació per resoldre molts probiemes 
pendents amb I’Administrrici6 Pirblica, perquk tot i quc 6s veri- 
tat que s6n milers els ciutadans de Critalunya que s’han dirigit 
ja a la instituci6 del Dcfcnsor del Pucblo -més de 4.000 
queixes prcsentarics I’any 1983, 2.800 l’any 1984-, I’exislen- 
cia ct’una Institució similar, aril a Catalunya, pot afavorir una 
rclacib mks direcla i personal entre cl peticionari i la institucih 
i, 15cr tmt ,  aconseguir també unii actnació mks hgil i r9pida cn 
rc lx ib amb la qiiestió o problema que es objecte de la pelicib o 
que i xa. 

2.  E1 present document ha eslat estructurat en ducs parts i 
incs consideracions finals. 

La primera part cs compon de quatre capítols: 
Primri: Introducció sobre I’origen i els precedents de la Insti- 

uci6 en el drct comparat, la seva incorporacib a l’ordcnament 
mstitucional espanyol a través de la InstituciO dei Defensor 

del Pueblo i la creació d’institucions similars cn algunes Comu- 
nitats Autbnorncs. 

Sqqon: Explicació del procés de posacia cn funcionament de 
la Institucib. 

I ~ T C P K  Es recorda quines són les fiincions del Sinciic de 
Greuges i es fa una breu síntesi dcl procediment intern del trac- 
tament de les queixes. 

Qiiart Informació sobre les relacions entre la institucih dcl 
Síndic de Greuges i la Institucii, del Defensor cicl Puehlo. 

La segona part inclou clos capítols: 
Pritw: Anhlisi general dc les qiieixes rebudes fins al 31 de 

descmbrc, estudi estaclistic sobre cl nombre de qucixcs rebu- 
des, classificxió d’aqucstes, distribució gcogrhfica i per irees o 
matcrics i altres cladcs d’intcrks. 

S~xon: Comcntiiri de les queixes classificades dins les diver- 
ses Brees cl’estudi i Iraniitacih a les quals es fi114 referkncia cn 
explicar el funcionament de la Institució. 

Consideracions finals sobre el treball fet per la Institució 
clurant aquests primers inesos en rclació amb la missió de 
supervisar I’AdminislraciÓ Pública. Nom& cal parlar dc consi- 
deracions perqui: d’utia banda I’iimbit teinporal de I’infortne, 
comja hem dil, es limita priicticanient al treball fet durunt tres 
mesos i per altra banda, la siluacib de l’estudi i trsmitacih clc 
Ics queixes davant I’hrlrninistracib 110 pel’met encara tenir les 
bascs o fonaments suficients per fer una valoració objcctiva ni 
tampoc arribar a UIICS conclusions vidides sabrc l’actuació de 
I’Administracih Pública en rclaci6 amb els drets fonamentals i 
les Ili bertats phbliques dels ciutadans it Catalunya. 



La Llei Orgimica 3/198 1 , dc 6 cl’abi-il, regula la institucib del 
Ilefensor del I’ueblo, clefinint-li> com ii alt comissioriat dc Ics 
Corts Espanyoles, dcsignaí per aqucstes per clef‘cnsar els drets 
comp~csos en e1 Títol I dc la Constitucib. L’eleccih dcl ilcfen- 

sor rlcl Pucblo per part de Ics Corts Generals, no va tciiir Iloc 
f i r is  al 28 de desembrc de 1982 i no Y B  potlcr comcnCur ii rcalil- 
zar les sevcs liincions fins al 2 de gener dc 1983. EI tlefcnsor 
clcl Pueblo va escollir Ilinrcmctil cls Asscssors i irz resls del per- 
sonal, CII gran pr-irt entre fiincionaris públics, ;ut& q ~ i c  tant la 
I M  Orgimion (ar’ticlc 35, 2 9  coin cl Reghmcnl (art. 6 i 27,2) 
han Ix-evist que a lots els I’Linciotiaris dc oarrcrn cluc s’han iucor- 
porat íi l u  lnslitucib se’ls rcconcgtri  ics les scvcs ridrninislraci- 
on s d’o r i gen la si t LI iic i 6 d ’cxcedcnci a es pec ia I , ii ra denom i n urla 
situocib dí> stvwis c ~ . ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ l S ~ i ’ a c o r d  :mb I a  1,lci 30/ I 984 CIC 2 c l ’u-  
gosi de Mesiircs per a LI IW‘oi*ma de la I;unci6 Pt‘iblica. 
A C I L I C S ~  prcvisih, c o m  veurem en cl capítol scgiient, no es coli- 
teii~pla it 1:i Llei dcl Síndic clc Grcugcs. 

FI rwiiibre cte qucixcs ret)i,iilcs durani I’any 1983 vil ser cle 
30.763 i 24301 durunt l’any 1984. Seris dubte, aytiestes xifres 
qiie rcprcsentcn quasi ciiiii mitjana cntrc 2.500 i 3.000 qucixcs 
pcr mcs, Ixin dcsborclat tota pi.evisih, sobrctot si ho coiiiIx1rcni 
amb niires insliluoioiis sii-~iilars cl’nltres Ixiisos ci~sopeus, j n  qiic 
cl nombre de clwixcs rcbudcs per << I’Oinbudsman H suec vil 

scr dc 3.500 l’nny 1983; ii C h i a c l i  2.395; a I ~ i t ~ l ~ i n d i ~ i  2.125; ;i 
Gran 13rcliiriyn <( ‘I’he Pxliarnciitnry Commissioner for Ihc AcL 
ministrrilion )> va trnchr 1 .O3 I clucixes; ii l’nrtugal cl << Provcc- 
tlor dc Justiciar) va rebrc’ti unes I ,900; :i Frnnqa <( Le M&di;1- 
icur>> va iutcticlre 4.275 qiicixcs I’any 1982 i 6.886 l’iiny 1983. 
S’ha (te tenir en compte que, 1-1 gaireb6 tots els piisos coiiicii’ 
tats, les vies d’11cccs ;i (c l’OmbLidsman~> sbn més rcstrictives 
q ~ t e  Ics ~ L I C  cxistcixcn ii Espanya per dirigir-se al Dcfcrrsor dcl 
PiiehEo o al Sinclic ric Greugcs. Pcr cxemplc, tant a C;r*an Ihcta- 
nya com it I+:tnqa, les qucixcs 1-10 arrihcn dii.cclameiit ;\I ({Tlic 
l ’ i ~ l i  imieii tary Comm i ssi onc r li, t‘ th e Ad rn in i stra t i on H o :i1 
<( M6diatetir H, j u  cluc s6n prcscntzidcs als mcr-nbr’cs clels respec-. 
tius pítrlanients. Cal dir quc de Ics 30.763 queixes rebiictcs per 
la instilticih dcl Dcfcnsor tlcl 13ucblo clurniil I’any 1983, 4.073 
( I  3’24‘~)) procedien CIC CalaIunyu, tlc les quals corresponcn i i  
Rai*celoiia el 70,84%, a ‘Ftirrngoiia cl 16,13%, ii Lieicla el 7,03?h 
i u Girona C E  6?h. Pcl qw 1‘11 ;t Ics dades rcícrcnts i i  l’any 1984, ct 
nombre dc yucixcs proccclents de Catalunya rebLi(Ics per la in- 
stilucih dcl Ilcl‘ensot’ del Pticblo han estat 2.8 I9 i i i i ib els pcr- 
ccntalges scgüciiis: 2.1 10 cie i3arcelona (74,84”/;1$ ; 334 de ’b 
rfigoixi (1 1,84%); 207 dc Girona (7,34%1) i 168 CIC Lleicln 
(5,95%). Si ii les 2.819 cnviacles al Ilef‘ensor clcl Pucblo s’tii 
sumen Ics 606 prescntades al Siticlic clc C;reugcs des CIC la SCVB 

crciicii), la xiíra total de qucixcs prescntades pets ciutadans c1-i- 
lalans a acliicstes Instiliicions és CIC 3.425. 

2.2. Carticte 54 cic la ConstitucI6 espiinyota en considcix 
la figura del 1 Icfensor clcl Puehlo no consagi*a;1vn cxpt’essamenl 
cl principi cicl monopoli estatal de la iiistitucib dc H 1’Oin- 
budsmaii )> i coiiscgiientmcnl cs plan tcjk postcriormcnl la pos- 
sitsle existcncia, dins el marc autonbmic espanyol, d’i tislituci- 
uns similars a la del ileíensor del Pueblo, actuant dins l’hnbit 
territorial de Ics respectives Comunitats Authnomes. Eí‘cctiva- 
rnenl, clcsprks d’havcr estat aprovacla la Conslitucib i abans 
cluc les Corts Gencrals elaboressin la Llei Orghiica dcl Defen- 
sor dcI I’ueblo, Ires Comunitats Rutbnonies (País Biisc, Cula- 
I ~111yii i Gdích) j a  havien previst en eis seus respeclius Estat~rls 
d’Autonomia l’existbncia il’m {( Ombudsman >j, i ,  r-iclualinent, 
cii el sistema autonhmic esp~riyol~ els Estatuts d’hlonomia 
del I%s Ihc --art. IS-, CataIunya -art. 35-, Galícia --art. 
14--, Andalusia --art. 46--, Cmhrics --art. 13-, Aragó 
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Immcdialament va iniciar-sc 121 conslitucib clc I’eqtiip de CCI- 

I-laboraclors que havicn d’assistir el Síndic de Grcuges en I’e- 
xercici de Ics funcions. El illateix d ia  1 cl’octuhre el Síndic va 
notnenar’ un Asscssor ti’iirea i un Assessor tkonic. Tatnbk foren 
conlnwtnls tres nous nclrninistratius (LIII des d’octubre i dos 
des de tlovc1ldmd, i clos subalterns ( u n  dcs de novembrc i 
i’aitre des de dcsml)rd.  En definitivii, el personai í d  servei de 
la instituci6 del Síndic clc Cireugcs cl dia 3 1 de dcsemhre CIC 
1984 es cornponiir CIC 8 Iwsoncs. 

Quant ii la scleccih clcl personal, tin (fels criteris que s’ha cle 
lenir en compte pel fu tur  --a pari dcls principis dc n i h i l  i 
capacitat - ks la conuei~i8nci~ de designar l i incionuris de I’Ad- 
iiiinistració d’origen, que pLigLti n lornar a l’r\diiiinisirxii> en 
ccssar ai scrvei del Síndic cle Grcuges. D’ayucsta fmrnsi es con- 
juguen els dos aspcctes dc dificii coriciliiició: I’absolu ta llibertat 
del Sinclic ri’escollir els seus coi.laborariors i cls drets d’a- 
qucslcs persoiics a ~ i n a  estubilitat laboral . 

Aqiiest 6s el model adoptal pcl Defensor del I’ueblo qiic ha 
segui1 preferentment cl critcri de nonicnar funcionaris de car- 
rcm -sobretot els Assessors d’hea i Asscssors tkcnics- p ~ -  
ncnl en considcrxih I’especialitzacili de Ics materies corrcspo- 
netits a cada hrca cl’cstudi i tramitaci0. Tant la Llei Orgimica del 
Defcnsor del Pueblo (arts. 34 a 36) corn el Keglment que ln 
desenvolupa (arts. 27 a 3 11, regulcn Brnplimmit les qiiestions 
referents al personal i concretament I’articlc 35,2 de la Llei Or- 
ghtiica indica que als funcionaris procedents de l’Administraci6 
Phblica sc’ls reserva lloc cle trcball i desti i se’ls cornputarh, a 
tots els efectes, el tcmps lranscorregut en la nova situncii). La 
mateixa prcvisib es troba a I’asticle 34 clc la  Llei 3/1983 d’ 1 de 
descmbrc del Derensor del Puchlo Andaluz, ii l’articlc 10,3 dc 
la Llei 6/1984 de 5 dc juliol del Vtiledor del Puchlo, i també R 
l’arlicle I I CIC la proposici6 dc L le i  del illipulada del Coiiiiin de 
Caniiries, o H I’art. 33 dcl Projectc dc Llci de I’Ararlcko del I’ais 
Jlasc. 

Aquestu norma que p ~ w c u  la siluacih d’exccdcncia especial 
pcr als l‘uncintiaris de carreni adscrits 1-1 uqucstcs institucions no 
cxislcix a ln  Llci dcl Síndic. Cal csperar cluc iiqucsl problema 
quedi en part resolt qul-ln s’aprovi 1;i Lici de la Funcih I’iiblica 
de I’Administmih de la Generalitat, ja yuc el mi Avutilprojec- 
te contctiipia iz I’urticle 74, i e), que els f~incionaris de in Cicne- 
rali tat scrm cieclarnts en siluncih de scrvcis cspecials quan  
sigirin designats pel Sincfic de Grcugcs. 

. 

2.3. La necessitat de llisposicions cluc coinpletin la Llei 
dcl Síndic: D’acortl amb 1’;irticle 35 de l’iMaM, una Llei de 
Catalunya hauria de regdur-nc l’organització i el seu funciona- 
mcnl. Cornptint cl mandat dc I’Estatut, la Lici 14J 1984, dc 20 
dc mart;, vu establir un inilrc clar per al funcionament de la 111- 

stilucib, per6 crcieni en canvi, qiic ixiteix clc mancances per 
d u r  a terme la scvii organitzacih, dedicant-hi tan sols cls articlcs 
33 i 34, cosii cluc no facilita el nomcnament dc I’cquip de 
c o 1.1 ii I:, o rad o rs . 

L’article 33 estableix quc ({ per complir les seves funcions el 
Síndic: CIC Greugcs ha de disIwsar d’una oficina, I’organitzacib 
dc la qual coordina i dirigeix i amb aqucstn finalitat pot dictar 
les instruccions corresponents H .  A difcreticia d’altres inst ituci- 
ons similars, la Llei no estableix <<explícitament )) cl principi 
ri’autonoinia administrativa del Síndic de Greuges entesa com 
:i capacitat d’autonorrnació i de definicib de I’síaímde personal 

Tampoc no es preveu I’exislencia d’un Rcglatnent propi 
con1 és cl cas del Defensor rlcl Piichlo i de Ics altres institucions 
similars com el Defensor del Pueblo Andaluz, I’Ararleko dcl 
Pais Rusc, el Valedor del Piieblo gallec i el Diputado (fel 
Comhi cle Canitrics. Per rcsoldrc aquest problema aquesta In- 
stitució estil cstudiant conjunkmient amb el Partument CIC Ca- 
talunya, quina pot ser In via més adcqunda pcr cobrir iiyuestu 
Ilaciina de la LLei i\ I’hora de regular diversos aspcutes d’orgn- 
nitzacib CIC I’oficina dc la Iiwtiluci6, en espeoial l’s/Críiis dcl per- 
sonal. 

2.4. Dstructurii provisional tic fiiticionarnent dc la Institu- 
cih: De Iota manera, mentre s’espera I’aaprovacih dc les disposi- 
cions qiie completin ILI Llei del Síndic, aquesta Instituci6 ha 
creat una cstrwtura provisional per al seu funcionament la 
qual s’organitza entorn al Síndic, I’Adiunt i un Secretari Gene- 
ral, eis quiils constitueixen la Junta Assessora. 

A fi d’cstucliar i tramitar les queixes en fLinci0 dc les matkries 
específiques a quk es rcfereixcn, s’lia fet una distincib cn les scji 

hrees seg ii en t s: 

- A r a  I - ilresicikncia 
- krea 2 - Govcrnnci6 i Administració Local 
- krea 3 - Ensenyament i Cultura 
-Arca 4 - Sanital i Seguretat Sociai i Treball 
-Arca 5 - Política Territorial i Obres Públiqves, Incfiistria i 

-krea 6 - Economi;i i Fitiances, Cornerv, Consum i Turis- 

-Arca 7 - Justicia 

Energia 

me i Agricultura, Ramaderia i Pesca 

La Junta Assessora és l’brgan consulliu CIC la Institucib a la 
qual s’iiifnrmcn i es valoren, en clucs sessions sctmaiials, tant 
les qüestions que fan relerencia a la trainitaci6 de les queixes 
com les que afecten l?organiIzaciÓ de la Institucib. El Síndic 
prcsideix la J U I I ~ ~  i a les sessions hi fissisleixen I’AcIjunl i el Sc- 
crctiiri General, p r o  tarnhé hi poden assistir, a efectes cl’inf‘or- 
nxició, i clegudameni convocats pel Síndic, els Assessors 
d’iirca i cls Assessors tkcnics. 

Ei regim de prestacib dels scrvcis per a lot. el ~icrsonal al 
servci del Síndic es CIC dedicaci6 exclusiva i est;! subjccte a 1’0- 
bligacib dc guardar estricta reserva en relacii, amb els as- 
sumptes que es tramiten clavant la Inslitucib. 

2.5. Relacions amb la Comissi6 parlameniArirr dcl Sfndic: 
El Síndic es relaciona amb el Parlament iiiitjanqmt 10 Comissib 
parlament8ria del Sindic, davanl la qual s’hii preseni;it en dues 
ocasions. A la primera sessió, linguda el dia 19 de setembre de 
1984, la Comissió, a mks de donar la conformitat a la proposla 
de nornenariiciil de I’Adjunt, va scr inforrniida sobre les activi- 
tats de la Instituc% fins aquella data. Ida segona sessi6 vi\ tcnir 
lloc el dia 10 de desembre amb tnoliu de lli commemoració de 
l’aniversari de l’aprovació i prochmaci6 de la Declaraciri Uni- 
versal dels Drets Humans. En aquesta segona ocasi6, el Síndic 
també va informar sobre les activitats de la Institució fins al 30 
de novembre. A part d’aquesta informació sobrc la situacib ge- 
neral de I’eslucli i la tramitacib de Ics queixes rebudes es varen 
tractar altres aspectes concrets com, per exemple, la situacib 
de les presons a Catalunya. 



BUTLLETí OFlClAl~ DEL PARLAMENT D E  CATALUNYA / Nhm. 56 / 17 d’absil de 1985 2551 

L’nrlicle 11 C I C  la Llei expressa clarment  que la missi6 de la 
institució del Silidic de Grcugcs 6s cldensar tots els drets rona- 
mentals i Ics I l i  bcrlals públiques dels ciutiulans, recollits en el 
Títol I dc la Coiislitució, sense excluir-ne cap, i dels quals sbn 
tilulars ds  ciutad;ms de Catalunya --article 8 de I’Estatut 
d’Autonomia- i es itmb aquesla finali tat que pot supervisar 
1 ’ ac t u Lici b de 1 ’ Ad ni i ni s t r aci0 . Per acon seg u i r aq u esta in is si Ó e 1 
Síndic pot exercir Ics ímcions següents: 

3. I . Lrt I-Linci6 pri rnhria i I~hsica és la i iivestigadora cliivant 
I’Administrció Pitblicu de la Generalitat i de les autorilals i 
personal quc cn dcpcnen o urectes a tm scrvci públic i també 
als cns locals de Catalunya en tot  allb qiic afccctii les niaterics en 
qui: I’Estaltit alorga competencies a la Cicncraiitat (art. I ,  I 9 .  
La invcstigacih pot idkclar I’AdniinistraciÓ Piihlica de la Geiie- 
ralital corn t m h c  cls ens loczils, i no iiornks el pcrsonal i funci- 
onaris yiic cti depcncn, sin6 tatn be parliculars quc, en virtut 
d’iin acte administratiu habilitat, preslin un servei pljblic, 
Així, es pot invesligar tant els actes i rcsolucions dcls Orgnnis- 
nies de I’hclmi nistració Piiblica com In (<conducta)> CIC Ics per- 
S O ~ C S  al scrvci de I ’Admi n istraci O. 

Carlicle 19 esijpula que havcnt estat admesa I r i  queixa B 

t r h i  t r) iniciat l’expeclicnl d’ofici, C E  Síndic CIC Gseugcs 
prendrh Ics incstircs d’invcstigacib oportunes per esclarir I’ob- 
jcck de la queixn. Investigxib i esclat-imcnl shn dos aspectes 
dcl poder cle supervisi0 que 1k e! Sinciic quc ei portaran, si 
CSCINI, ;I I’xiopció de les nicsurcs previstes en  els articles 27 i 
28. 

La Llei dcl Sindic clbria ~ i t i  ampli veiitall de poclers a fi cte 
portar ii terme la invcstigiició i csclnrimcnt del prnblema oíjec- 
te dc qucixx L’,‘artidc 3 dc la Llei cstablcix que I’AdininiStrrZcih 
i en generd tots els poders ~iúhlics dependents de la Generalitat 
dc C‘:ihluny:i són obligais a ai1 xiliar, amb caritctcr prcferenl i 
urgcnt, el Sindic de Gscugcs en Ics seves investigacions. Els 
padcrs d’inspecció qiic té la hs t  itució qiicdcn reflectits en 1’0- 
bligucib de tes autoritats, els t‘unciotiitris i en general tot cl per- 
sonal dcpendcnl de I’Administrxib aicclc a u n  servei públic, 
de facilitar al Síndic o ii la persona en qui ho delegui, les inlbr- 
macions, I’assislkncia i I’enlracla ii totcs les dependcncics, 
centres, organismes i enlilals que sol4jcilin, i tanibc Ics dadcs, 
els expedients i al tres documcnts ncccssaris que perniclin dur 
i\ terme, adequadarnen t, les actuacions investigadores. 
Aquestcs iictuaciotis han dc practicar-se amb la rcscrvii i la dis- 
crccib més absolutes, si be cn ciis que el Sinclic ho cregui con- 
venient, pol inclourc’n el contingut en els informes al 
1% r I ii rn en E. 

En cas dc falta dc coHaboraciÓ, cIs arlktcs 24 al 26 dc la Llei 
doncn al Sinclic un cert poder sancionador. No 6s una funció de 
sancicj direcla perque el Sindic de Greuges 110 ésjulgc, ni té 
forca executiva, perb si pot exercir certes racultats si se li nega 
la col-laboracib en un cas concret, ja que pot fer públic el nom 
de les persones i els Departaments, els organismes o les Enti- 
tats que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions, i t a n b e  
destacar aqucsta actuació ii l’intbrme aniial a l  Parlament o 
conitinicar-Iu it la Comissió dei Sindic. 

Així mateix, i’autoritat i cl personal al servei de I’Admi- 
nistració que impedeixin Z’xtuaci6 del Síndic de Greuges, 

ncganl-se a trametre els informes, cls documents i els expedi- 
ents que se sol-licitin, poden incbrrer en la consegüent respon- 
sitbilitat penal, d’acord amb la legislació vigent. En aquest cas 
cl Síndic donarh trasllat clels mtecedents al Ministeri Fiscal 
perque exerciti les aeiuacions oportunes. I s i  durant les invcs- 
ligacions s’observen indicis d’haver-se comes infraccions dix i -  
plinirics o produ’it conductes o fets prcsumiblemeiit dclictieis, 
el Síndic de Greuges ho comunicori R l’organ coinpelcnt o ho 
kirh avinent tot seguit al Ministeri Fiscal. 

3.2. Una altra funció molt important 6s la mitjancera, con- 
substancial en una institució que vol scr tin instrument dc 
diBleg i de pont cntre l’administral i I’Adminislracih, un diileg 
obert, conslanl, operatiu i construcliu que cerqui una possible 
solució dels problemes plankjats. L‘arlicle 28 de la Llei reculi 
aqiicstn funcih en indicar que cl Síndic de Greuges pot proposar 
al Departament, a I’organisnic o a I’cntitat al‘ectals, en el marc 
CIC la Icgislació vigent, Tbrrnules de conciliacih o d’acnrd que fa- 
cilitin una resolucici positiva i ripidit clel problema. 

La institució dcl Síndic tlc Greuges r m b  I’autorital morat i el 
sentit cl’equitat amb els quals iictiia, amb la confianqa que 
genera i sobretot, amb el prestigi d’autoritat imparcial, es troba 
en tina posició privilegiada per acomplir nqucsta funcid, concili- 
x1o1-a entre les parls. í pot fer-se aquesta mnnifestaci6 pcrquc 
la Institucib ja ha tingut oportunitat d’inlcrvenir com a inslhn- 
cia conciliaclora en clivcrscls con tlictes, que en alguns casos du- 
riiveii des de feia anys. 

3,3. La tercera funció 6s la ir?f¿wmuúom i oritwtadmu (1 l h d  
mitiisíiu!. Tarn bé 6s bksica, tenint en compte, lii greu desinfoc- 
niacib que existeix en amplis sectors de la potilacici en rclacii, 
amb I’Acltninistraci6 Pirblica. La Institucih infortiia els adrni- 
nistrills sobre quins s6n els seus drets i les vies per ii deíensar- 
10s. El grati de desinformació és gran i cornenpi per I’alt nivell 
de dcsuoneixemen t que els ciutudans tcnen sobre l’cxislkncia i 
])ossi bililals cl’intervencih de Ics Inslilucions del Ilefcnsor del 
IJueblo i ciel SÍndic de Greiigcs. Amh aquesta finalitat a les nos- 
tres oficines existeix un despalx d’infnrinaci6 on s’oorienla els 
ciutadans que ho solkiten sobre les compctcncies de la insti- 
tució i també sobre la forma i inancra de presentar una queixa, 
així com de l’cstat en que es troba la tramilaci6 d’una qireixa ja 
presenlada. Aquesta informació ii I’interessat ha cl’exislir cn 
tots els rnoinents CIC la tramilacib de la queixn, fins i tol cii rela- 
cib amb les queixes que es rebutgen o no s’aclmcten a Irhmit, j a  
que s’ha de comunicar quins són ets motius de la no admissió i 
procurar orien tar I’afeclat sobre quines s6n les vies pertinents 
per resoldre el seu problema. 

3.4. b’inalnient el Síndic pot cxcrcir una funció de protno- 
ciÓ de modificacions dels criteris utilitzats per I’hdministracih 
pcr la produccih dcls actes i resolucions acltninistralives i 
també pot suggerir canvis cn normes vigents. L‘arl. 28 ctc la 
Llei indica, al respecte, que si en la investigacib d’una queixa o 
d’un expedieni creu que Z’aplicacih de ics gisposicions normati- 
ves condueix a u n  m u l t a t  injust o perjudicial, podra recomaniir 
o suggerir a In Inslitucib, al Departament o a l’cntitat compe- 
lent les mesures o els criteris que consiclerii adequats per a 
remeiar-ho o les modificacions que li sembla oporlú d’inlro- 
cluir en els textos normatius. 
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Capítol IFI 
Prwdimcnt per R I’estudi i 

trarnitacib de les queixes 

1.1. I:’Ipr‘mújrnmtks inicial pel Síndic dc tircuges d’ofici o 
ii insthncia CIC part (art, 1, 2).  Es poden a d r q a r  al Síndic, 
sol-licitant-li quc actu’i en relacitr amb LIII poder pitblic, Ics per- 
mies  I’isiques o jurídiques r7 les quals es rcfercix I’artide I2 clc 

I . la Llei. I no queda sotmbs a cap restricció firis al p u n t  que 110 6s 
fhcil trobar unu instittrcih d’aocés rnbs directe per u1 ciutadh, 
sense els itnpedinients cluc --entre altres- pogucssin repre- 
sentar la nacionalital, la rcsidcncia, la niintlcia ri’cdat, la incapa- 
citat legal o I’inter*nament en un centre pcnitcnciari o de redu- 
Sió. L’accks 6s gratu’il, pcrque lo,tcs Ics acltincions del Síndic clc 
Greuges són gmlu’ites per a la pcrsoiia intcressada, i lici 6s IIC- 

cesshria -si bé es pot emprar I’iissistencia d’Advocat ni CIC 
Procurador. 

X A S  queixes han dc ser prescntacles compli  nl els segiients 
r cq 11 i sits: 

a) I ian cic ser presentadcs pes i’intcrcssirt --s’ha ci’invociir 
iin inlerks rclatiu 2-1 l’nbjecte de la queixa mitjaiic;anl un cscrit 
raonat, ucatnpanyat dels documents que poden servir per aclii- 
rir el seu cas (art, 13 , l ) .  L’intcrcssat tia cl’actuar amb !)ona fe, 
amb Ibiiaiiient i expressant ciaranient q~iina &s la scva 
prclensih. 

b) Enti*c la producci0 del fet que ks objcclc de la queixa i la 
formulació escritíi d’uquesta 211 Sindic de Grciigcs, tio pot tnins- 
chrrer m k s  CE’LIII any.  De manera semblant al qtrc l la fel ei I3c- 
fcnstir del Pueblo t a m I m  no s ’hn  aplicat aquesta clarrcra concli- 
ci6 ii Ics queixes rebudes durant els primers mesos de funciona- 
ment de la Institucib. Et? canvi, I’inici CIC Ics actuaciotis, q i m  
es produeixin d’ofici pel Siticlic CIC Grcuges, no  és sotmhs B cap 
lcrtnini predusiu (WL 151 dc manei*a qiie Ics queixes prcscn- 
tuclcs fora de Iermini podrien c icmnr  origen ii I’aciuitciO dt: la 11.1- 

stituciii si el Síndic de Greuges clccicicix iiiicitiI*-tes d’dici. 
111 proceclimenl s’inicki ;lm h I u  recepcib dels chcumenls prc- 

selitais pels ciLif&iis directameiil ¿I! liegisi re o que sim rcbuts 
pcr C O I * I + C U .  I tni~icdiataiiietit iiquests doctrtiicn ts s6n datats i re- 
gislrals i s’obrc tin:~ Iilxa on seran auotadcs totes les act iiacions 
qiie cs practicaran c ~ i  encliivant i, s’expecteix al pctjcionari un 
iicLisnrnen t dc rccepci0 on cs ra constar 1;) rchucla cle l’escrit de 
peiicih o cjueixn, amlJcl n i tnero  que sc l i  Lilribueix, xlvcrtinl-li 
quc Li prcsctitacih de I u  qiieix:i IICJ suspcti cri cap ciis els tcrnii- 
nis previstos a les Llcis pcr I-ecbrrcr tant en via i~tlminfstra~iva 
coi11 jurisdiccional, ni suspbn l’cxcciicih dels actes o rcsoluci- 
4ms afectats. Fi naltncni, a l’ncusamenl de recepcici es h constar 
yuc Iu qucixa passa ;i estucli ;I fi CIC dccidis sobrc la scva admis- 
si0 o inadmissib. 

A contiiiuacih I’encar’rcgal clel kgis t rc  t‘a L H I R  Iwirnera lcctu- 
ra de la queixa a l’iinic cfecte d’assignar-la provisionalment, i 
segons la mntkria cpie es tracti, R una de les set hrecs espccialit- 
zacles. U n  cop i\ 1’8rca corrcsponent, ¡’Assessor cl’irea ha de co- 
mprovar la legitimacib clel peticionari, la natirralcsa cic la 
queixa - retacib privada o dministnitiva-, el compliment 
clels seqirisits fornials i ia scva possible urgciicia als elkctcs 
cl’i.1 ii i i  t r.am i t aci 6 i m ined i a h .  

Si els documents aportats no stjn clars o són iiisutkients pcr 
fcr una qualificrici6 provisional de la queixa, s’cnviii al pcticin- 
nuri un escril demanant-li una ampljació dc dadcs i es suspcn 
mcnlreslanl qualsevol actuació. Si tnmscorren enirc I5 i 30 
dics sense rebre cap rcspostii de l’inlercssal, el Sindic de 
Circuges pot decidir í‘arxiu de l’expcdienl. 

Ja hcm parlat de legitimacib i deis requisits formals previstos 
a Ia Llei. Quant a la naturalesa CIC lu queixa, J’Assessor iambe 
ha dc comprovar si la tramitació d’aqucsh és o na competenciu 
de la institució del Síndic dc Greuges i ,  concretarncnt, si fb re- 
ferenciri a I’activitiit d’un Organ de I’Adminislració pública de 
I’Estat a Calalunyii, ja que en aquests cizsos i, d’acord amb I’cs- 
tahlcrt a I’articlc 4, s’ha de trametre la queixa al 13efensor del 
Ihcblo, que 6s qui I’ha de 1ramitar, si és pcrlincnt, clavant 
1 ‘Admi nistracih. Findiiien 1, dcsprhs d’aquest est ucii, I’ Asses- 
sor cl’Area iB Lina proposta escrita ii la Junta  Assessora sobre 
I’admissib o inadmissió de la queixa, dccisió que en tot cas cu- 
rrcspon al Síndic de Grciiges. Aquesta decisi6 s’liu de cornuni- 
cili’ it l’inleressat. 

1.2. Sbn siipi)sits d’in:idniixsiÓ i ,  per tant, s’hii~i de rcbuljir 
les yiicixes següents: 

a) En primcr Iloc, Ics qmixcs iiiibiiiimcs, ja que totii pcticih 
ha cle ser prcsent;tcla per escrit i signada per l’intcrcssat, indi- 
cant 61 seu nom, cognoms i clomiuili. 

b) Les queixes on s’advcricix imla fc per part clc 
I 7  n tcrcssat. 

c) Les queixes anib falla de Ibtiamcnt o incxisthcia de prc- 
tcrisi6. Jhterewit ha de presentar iin cscril raonat, ks :i dir, 
motivat, amb una mininia iirgumentació que reculli LIIIB cxpo- 
sici6 ciels fcts que coniigurcn cl CAS, aixi coin Litia dlusi6 als 
possibles cli-cts o I l i  bcrtals fonamelitals prestimibleimenl 
trunsgredik. 

d) Les clucixes cn la Iramitaci6 cic ics quals s’irrogués perju- 
dici :i1 legítim rlrcl de lcrcern persona. 

e> Quan entrc la prodiiccib i~eE fet que és ohjcctc ric qiaeixa i 
1;) Torii iLilxiÓ cscrila d’quesla al Síndic dc Grcugcs, ha trnns- 
corregut m k s  d’un any. 

f) Quiui cs tracta Ci’Lina qiicslih juridico-priv;ida, --eutrc 
Imticulurs. 131 aycicsts c;isos cl Síndic 6s incompeten I, j;i que 
l’at-ticlc 1 dc la L le i  cleliinila clan~mciit quinri 6s 1;i missió de la 
Institwib, que només ha rlc supervisar I’actuació cie l’klmi- 
tiistracib en rclaci6 uiiibcls ciutadans. 

g) Quan, estudiada la queixa, s’observa cluc In qiicst i6 110 

s’lia plankjiit p+vimnwt cliivnnt l’organisnie competent, 
Segons ens rccorcla on cl seu informe CIC 1983, ni el Defensor 
dcI PuctAo -ni el Síndic dc Grcuges- sbn Institucioris substi- 
t liti VCN dels otgíin isnics acl mi nislrali us quc han cl’exa minar 
pr%viameiil la pretensi6 del ciiitridil, ni pot cntcndre’s cluc hi 
híi linit actuacii) irregular de t’brgan xlminislratiii quan aquest 
ni tun sols concix tal prctctisió. Hn aquests CBSOS s’i nforma u1 
pclicionari sobre con1 i on pot exercir el seu dret i ,  per tmt ,  per- 
metre el funcionument dcl control intern o jcriirquic ciiris 1:i 
mateixa Adtninistrxib. I tanipoc sbn traniital)lcs q~ian  es (Ics- 
prcn de t’estizcii de la queixa i documcntacih ktportada per l’iii- 
tercssai que 1’Aclministracib ha actuat ~E’iicoId amb la legalilal 
vigent, scnsc que es pugui parlar dc violmib dels drets i lliber- 
tats fonanientals rccoriegLits en el Títol 1 cie la Constitucib --i 
als quals també fa relerCncia l’nrticle 8 de I’Estaiul 
d’Aiitommia- i scnse que tmq)oc es pugui apreciar que I’apli- 
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caci6 estricta CIC la normativa vigent producixi situacions injus- 
les n perjudicials per a I’intcrcssat. 

h) Quan la sol~icib de la prctensih ha cstat ja plante.iada en 
un prohiecte cle llei que s’esti tramitant il les Corts C;encrals o al 
Parlament de Cittalunya. Aquesta circumstincia s’ha de comu- 
nicar a l’intcressat i li1 Institució s~ispen la seva possible intcr- 
vencib tot espcrnnt el resultat de la Iratnitació parlamentaria. 

i)  Finalment, {(el Síndic de Greuges no pot investigar Ics 
queixes l’objectc de les quals es troba pendent d’una rcsoluci6 
judicial, i pot suspcnclre la SCVH actuació si, havcnt-la iniciat, 
uila persona intcsessada interposa demanda o recurs davant els 
Tribunals; i’haurii de suspendre, perb, quan el procediment 
n o m k  es lrobarb pendcnt de Sentencia )>. Semblantment al 
que twn dit en refcri r-nas a l  control jerhrquic o administratiu, 
el Síndic de Greuges tampoc no és una institucib substitutiva 
del control judicial, cle manera que no pot intcrvenir quan la 
qüestió objectc tic queixa queda sota cl poder judicial o .ja ha 
estal +jirljada --qiiestib jutjada- per nqucst. 

Si la qucixa es rebutjada, l’interessat tk dret a una t’c- 
spostn de In Inslitiicib dcl Siriclic de Gr~uges, que hn d’explicar- 
l i  e! motiu o motius cicl rchuig, informar-li sobre Ics vies més 
oportLines per defensar els seus drets, scns perjudici que I’inle- 
rcssd pugui utilitzar Ics que crcgui més pertinents. Les decisi- 
ons i Ics resolucions del Síndic de Greuges 110 sbn objecte clc 
recurs de cap ment? (art. 171, perh res no impedeix que cl 
Síndic accepti utiii queixa que ha cslal inadmesa anlcriorment, 
si les posteriors alkgacions CIC I’intcressal aporten IIOVCS 

dr-ldes o fonamcnls que justifiquin, a critcri del Síndic, l’adrnis- 
si6 definitiva de la qucixa. 

1.3 .  

2.1, Il’acorcl amb els articles 19 i 20, havcnt cstat admcsa 
la qucixa a trlimit o iniciat I’expcdient d’oflci, el Síndic de 
Grreiigcs prcndrii les mesurcs d’invcstigació que considerara 
oportunes per a esclarir-los. Poclrh donar-nc compte al Dcpar- 
tamcnt, I’orgmisme, I’cntital o la dcpcndkncia administrativa 
areclats perque dins cle I5  dics -que podrii ampliar en f‘unci6 
cle les circumslhwies que hi concorrin- llur cap l i  trameti un 
informc escrit. Si In queixa afecta la concliicta de pcrsorics al 
servei.de I’AdministraciÓ, el Síndic ho comunicarh al supcrior 
jerArqiiic de I’afeeht i ,  si s’esciiii, al cap rlc pcrsonal dc qui 
clepkn i 211 mateix temps requeriri l’arcctat pecque, en el termi- 
ni que: ii Ilxari, el qual en cap cas no pot ser superior n 15 dics, 
I - C S ~ Q I I ~ U ~  per cscrit sobre els fets o les circumstancies ob.icctc 
de la queixa o de l’expcdient i adjunti els clocumcnts o lestirno- 
nianccs complcmcnthries que consideri adequats. El Síndic pot 
rcquerir la persona afectada que comparegui a inrorrnar. 

Corn es pot observar una queixa pot rcferir-se a l’aclivitat 
d’un organisme o dcpendencia cic l’hdministracib o afectar la 
conducta de Ics pcrsones al servei dc I’AclministraciÓ, cn rela- 
cib amb la funci6 que desenvolupen, pcro una queixa pot con- 
jugnr els clos suposits c? la vegada. . 

Rebuda la resposta de I’Administracib -cn cl sentit 
de lcnir inforniacib aconseguida per contactes verbals o per u n  
inlbrrnc escrit- aquella cs estudiada i vaíoriida un altre cop 
pcr 1’Asscssor cl’hrea, el qual fornida proposta de resoluci6 a la 
Junta Assessora a fi que el Síndic prengui la dctcrminació con- 

2.2. 

venient d’;icord amb els criteris scgiicnts -coincidents amb el 
Defensor del Pucblo- i que son els que tarnbk aplicara la 
ii-ost ra 1 ns t i t LI ci h: 

a) Si la resposta de I’Aclrninistracib esclareix les circumstan- 
cies que concorren a la queixa, de manera que s’aprccia que no 
tenia fonament, el Siridic ho cotnunicari al reclamant per 
cscrit, cosa que p o m h  fi a la tramitació i aixi mateix, seri co- 
municat a I’brgan administratiu afectat, donant-li coneixcmcnt 
d’allo acordal i agraint-li la seva col.laboraci¿j. En aqucst cas, cs 
demostra la inexistkncia d’iifraccih, per acció o omissih, dels 
drets i llibertats fonamentals de l’htcressat i, per tant, s’iirxixi 
defini tivamenl l’expedienl. 

b) Si la resposta de I’Administracib s’estima insuficienl 
-bé perquk I’organ afectat no esclareix alguns dels punts ob- 
jecte d’invcstigació, b@ pcrquk ho fa de forma parcial o 
incompleta- s’envia a I’organisrne un nou escrit demanant-li 
que s’esclareixin els punts foscos o cs completin els que Fdten, 
al més aviat possible, 

e) Si la resposta dc I’Administraci6 reconeix que la queixa 
tramitada tk fonament, cal clistiiigir dos suposits: 

a’> Que I’Administracih, al mateix tenips que reconcix cl fo-- 
nament de la queixa, anuncia h w e r  acloplat les rcsolucions ne- 
cessiries per rectificar I’crror o la infracció denunciada. En 
aquest cas, es comunica la resposta al reclamant i es notifica a ,  
I’orgiinisme adrninislratiu que cl Síndic susfiii les seves ac- 
tuacions;, pendent de tcnir constimcia que s’ha corregit la si- 
1 u itc i 6 denunciada. 

b’) Que l’Adrninistraci6, sense deixar cle reconeixcr el fona- 
tncnt de la queixa, nmifesta qtic pcr resoldre amb efichcia el 
problema es rcqucreix una fbrmula jurídica adequada, encara 
110 cxistcnt en I’orclenament juridic vigent. En aquests casos, 
el Síndic pot fer les recomanacions les que fa referencia i’arti- 
cle 28 de la Llei. 

i3 Sindic pot adoptar, un cop xabada la fase d’invcstigacib, i 
a la llum dc la informacib obtinguda de I’interessat i de I’Ahrlmi- 
nistració, les mesures prcvistcs en els articles 27 i 28 de la Llei. 
iin concret, aqucst últim diu quc <<et Sindic de Greuges pol 
proposar al Departament, il l’organisme o a l’entitat afectats, 
CII el marc de la lcgishci6 vigent, fbr,rmulcs de conciliacib o d’a- 
cord que facilitin uila resoluci6 positiva i r8pida de Ics queixes 
H. Hncara més, (< si en la investigacib d’una queixa o d’un expc- 
dient creu que l’aplicació de Ics disposicions normatives con- 
dueix a un resultat injust o perjudicial podri recomanar o sug- 
gcrir a la institucib, al Departament o a l’cntitat campctcnts les 
iiicwres o els criteris que considera adequats per c? remeiar-ho 
o les modificacions que li  sembli oportlj d’inlroduir en els 
textos normatius H. 

Vcicm, per tant, com el Síndic, fins i lot quan I’Administra- 
ció ha tl’actuar d’acord amb la legalitat, si creu que aquella ac- 
tuacih condueix a  LI^ resultat injust, no equitatiu, poc racional 
o potser discriminatori, pot fer el segücnk: a) suggerir c? I’hd- 
ministració una modificació clcls criteris utilitzats en la produc- 
ció dels rictes o resolucions de q u e  es tracti, i b) si l’anlcrior 6s 
insuficient, suggerir a E’Administraci6 o al Parlament la modi fi- 
cacib de Ics Normes legals o reglanicntiirics quc provoquen o 

http://servei.de
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liotlen provocar actuacions itijustcs o pxjuclicials pcr als 
ad rn E n i s t r a t s. 

i [em de rccordar que, cn tot cas, scniprc cluc cl Síndic ho 
crcgui necessari, pot, ei1 I’exercici clc Ics funcions d’inves- 
ligació i resolucib d’~inn qLieixa o d’un expedient, fortnular A 

les autoritats i al persnnal al servei de I‘Aclministracib Piiblica 
o que cn clcpkn, les adveriencies, Ics recomanacions, els sugge- 
rimcnts i cls recorclatoris reliilius a llurs deures legals, si bé, CII 

cap cas no put modificar o miiEliir actes o resolucions admi- 
iiislratives Curt. 27 dc In Ltei). 
E1 Síndic gaudeix, pcr tant, cl’una cornpetthcin generd per 

limnular davant Ics iiu toritals i funcionijris de I’Adminisiracii> 
--dins del marc compctcncial de I’urt. 1.1  - tot tipiis de reco- 
tnnnacions. Aqtiestes rccoi-iimxions del Síndic cxposcn una 
pretensi0 qLic cspcm que. sigiii sntisfcta pcr part dc I’Adrni- 
iiislrwib. Aqucsta prclensi h n o  ha dc coi ncicli r Ioi*~osamcnt 
ami) Ili dei pclicionari, ja que cl Síndic pot enriquir-la o fins i 
lot modificar-la segons el seu critcri, si ho consirlcnz j us t  i 
o(iartii. 

’ 

Capítol FV 
Relacions amb IR institrrcib del 

1)efensar del Puchlo 

4. I .  1,’~rticle 4,l  dc la Llei, estableix yuc cl Síndic ha clc co- 
operur amb el Del’etlsor del l’ueblo i coordiii:wlii les propics 
funcions. La Llei parla de coolicracih i coordinnció -mai de 
sLdm-dinaci0- i ,  efcclivament, cls principis ric coopcracib i cle 
coordi tiució lim d ’ i n f ~ r ~ ~ ~ ~  Ces relacions cn tre ambducs insti- 
tucions, ja  qiic et7 dclcrmiiiats htnbits, hi hiz L L ~ ~ I  uoncurrbnciii 
de compclkncics, tnolivadit lici fet cluc, per una. t->andu, cl 
Sindic de Cjrctiges Ik per niissi0 supervisar les iichiacions de 
1’AdniinistsaciO Autonhica (art. E de la Llei del Síndic rlc 
Circuges), pci-b, per altra banda, cl IScfensor dcl 13ucblo t c  00- 
tn pctkncia pcr cmlr olw lolcs les Acl mi 11 is trncions E’ Cili1 iques, 
cntrc Ics quals pol supcrvisar I’activital de Ics Cornunitals 
Aiuthnorncs (nrl. 12 de la Lcy Orgihiw dcl De~ensor clct 
IJLICblOj ” 

Iln cornptimenl d’tillh que cstablcix I’arliclc 4,3 cle la Llei del 
Sitidic de Greuges, quan cs t r x t a  dc queixes qwc f i in  referhA 
;i actuacions d ’ i i i 3  h r g m  de I’Administrticih Pihlica CIC 1’Estal a 
Catal~inya, cl Sinclic IIO ctivia i\ la ínslit ucib del Def’cnsor del 
Pucblo, perqui: iiomks uqucsln pol tramitar la queixa. Com a 
conscqiikncia, el Síndic no pot tramitar utxi qiicixa cot iha  LIII 

hrgari de I’Adiminislraci6 Central n Calal~i iiya que no liagi cstal 
traspassat, ni pui entrar en Ics queixes rcf‘cricies a I’hmhit de la 
jurisrticcib militar, ni put intcrvcnir en Ics qiie afcctcn I’Admi- 
nistraci6 CIC Justicia. Fii-ialmcizt cal recorctnr cluc no csli legiti- 
mut pcr itilerposar recursos cl’inconstitucionalilat i tl’emliara- 
ment. En totes Ics qircixes que afecten aquests Bmbits, el 
Síndic, com sigui cluc IIU pot actuar directament, pot fer d’en- 
Ilaq entre I’rzdministrat i la institució cicl Xlct’cnsar dei l’ucbio, i 
qiiaii cn aquests casos rcalilm una gcsti6, ho fa d’acord i amb 
cooi*diiiaciC> imib el DcScnsor clel Puehlo. En :~qucst sentit, el 

Síndic s’ha comunicat, cn diverses ocasions, atnb el Dclcgnl 
del Govern :i Cidalunyti, amb els Governaclors Civils i amb cl 
I’rcsidcnt de I’Audibnoia TcrritoriaE dc Catalunya. 

En cls contactes personals tinguts fins ara amb el Deíensor 
del Pucblo, i csliccialmcril en et que va tcnir lloc :I Madrid el 
dia 25 d’octubrc de 1984, va querlar pales el clcsig d’cstablir 
i1 ni\ m Bx i rna co 14 a h a c i  6 e 11 t re ambdues I n sl i tuc i on s , sobre 1 ;I 
base dcls principis de coopcracih i coordinacib que Ixin d’irispi- 
riir les relncions inlcr‘instiluuionals d’acord m b  cl cluc esta- 
blcixeii u les respectives Llcis reguladores. 

Fruit d’aqucstes reiiiiions, s’arri b i  iils acords dc col.lirhuracii, 
que es cmcrctarcii en els aspectes segknts: 

II) L’orerirncnt gcncrós pcs part de la institticib del Jkfciisor 
del Pucblo clcl seii ajul i I ~ S S C S S C ~ I I I ~ ~ ~  Lecnic -1)asat en I’cx- 
pcrihcia dels cfr-lrrcrs dos mys- cspecialrnent en cl neocssrisi 
pt+ocks d’inforniati tzacib de nous servcis de la inslitucib del 
Sindic dc Greuges. 

b) I h r u n t  aquesta pri incra fase de posactii CII litncionametil 
CIC l’nficiiia del Sinciio dc C~reuges, la insliluui6 del i3deelisor 
del Pucblo corilinuaria estudiant i tramitant les qi~eixcs yuc, 
ref‘crcnts a uctuacions de l’kltninistracili ,4iitotii)mk!R, es prc- 
sciilessh cticm davant el Ilcíensor dei Puchlo. F,s vil fixar 
com ii data, el 3 I de rlescmbrc de 1984. A piu‘tir de 1’1 dc gc~icr 
de 1985, sobre la basc delsj i t  esmenlals principis rlc cooperaui0 
i coordinncih que informen Ics relacions cntrc anibtiucs Insti- 
tucions, el Sinclic dc Greuges cstudiarh i tsaniilari -d’iicor~I 
umb el Ikfcnsor del Pucblo-, les qucixcs cluc, enum CJLIC‘ 

hagin cstat prcscntndcs dircctiirneii t al 1 )efcnsor del Pticbto, 
entrin dins I’hmbit de I’A~ln~¡ii¡str~ic¡b Autonbmica. 

c> En la supervisi6 cic I’iiclivitat clc I’brgan dc l’A,clministra- 
cib Piiblicn eslala1 qw racliqui a Catalunya, el Ilcfcl1sol+ c t d  
P~ieblo pot demanar la colhhoracib del Síndic ctc C;r-eugcs pcr 
n unu millor cficiiciit dc Ics gestions. 

4.2. Cal rccorclar aqiií que c l  i’arlaincnt cte Catalunya, cri 
sessib tinguda el dia 28 de febrer de 1984 va clcbatre i npr*ovar 
la ltcsoliicib 141 /I  pcr la c p i a l  s’>t1wovavit L I ~ I  Proposicii> tic 
Llei per rcgufx Ics relacions entre la ins t i t~ ic i i )  cicl Delensor 
del Pwblo i Ics Iigurw similars CI Ics diferents Comunitats 
Autbnomes, que s’cnvi i  ii In Mesa dcl Congres dcls 13putals  i 
que, en cus que f‘os clclinitivamcnt nprovxla per. Ics Coris C k -  
~iei+als, poclt*ia constituir mi\ eiiia importaut pcr assolir una ar l i -  
CLI lacib m n a h l c  entre ayiic~tes I nslit ucions. Ayucs ta Impost a 
corista dc cios aiticics. IAiirtirk i l .  dota cl Si ixlic d’uiu sbrie de 
prcrrogiilives i garanties que sbn iiecessiirics pet al millor co- 
niplimcnt dc les scvcs I‘uncions, cri espccid, Ics gurunlies d’in- 
viotabiliktt i cl’immunitat siniilars l-i les que c k  Estatuts d’Auto- 
nomia a t o r g u i  als lliptr tats. L’w-tirk 2”. ctescnvolu pa i concrc- 
L a  la forma cl’aplicacib dcls principis rie coordinació i de c o l h  
boració cnlrc cl Defensor del I’uebla i Ics Institucions similars 
it les Cotnunilats Autbnomcs. 

Com a resum pot munifestar-sc que entre les ducs Instituci- 
ons hi ha iin ctinxi dc total cordialitat pcl que fil a relacions per- 
sonals i tnrnbé de total i uberla coopcracib i col-lnboracih en els 
aspccks tecnics, ¿I fi d’aconscguir en utla coordinacib de funci- 
ons, ci millor servci dc tots cls ciutadans en la iascn cic protcgir 
eis scus drcls fonamentals i Iliberlats cstablertcs en CI Títol I dc 
la Consti tueih. 
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SEGONA PART 

Capítol 1 
Observacions generals 

EI nombre d’escrits presentats davant el Síndic de Greuges 
dcs del 26 de juliol fins al 31 de desembre de i984 és de 938. 
Aquests cscrits, de contingut moll divers, han generat 606 
yucixes. Fonamentalment, aixb és degut al fet que molts sbn 
el rcsultar de I’ampliació de documentació demanada per la 
nostra Institucih en compliment de I’art. 13 de la Llei del 
Sindic dc Greuges, i altres vegadcs, I’inkrcssat ha considerat 
convenient exposar més fets o aportar més documents en rcla- 
cib iiml-, la seva queixa. S’ha de fer constar quc una part consi- 
derable de Ics queixes presentdes es refereixen a assumptes 
que no entren prbpiarncnt en l’hmhit de competbncies de la in- 
stitucib del Síndic, aixo no obstant, s’lian d’cestudiar els fets cx- 
posats i donar als interessats una resposta motivada i orientrido- 
ra, per a una millor defensa dcls scus iircts subjectius i interes- 
ses legítims. 

Durant aquests primers rncm de posada en marxa i inici de 
Ics tasques de la Institucih, cl ritme ci’enirada cl’escrits ha anat 
augmcntaril paulahament de mes en mes. Tenint present un 
primer moment d’acumLitacih, anterior a la presa de possessib 
del Síndic, i’entrarla mitjana d’escrits queda reflectida com 
segu c i x : 

1 .  ENTRADA D’ESCKITS: MITJANA PONDERADA 

Mcs D i h r i a Set mana1 M c II s ti a 1 
..... . ~ -. . . 

juliol 14 * I O0 

setembre 6 27 76 

desembre 16 70 272 

agost 6 19 67 

ociu brc 10 44 193 
novembre 1 2  58  23 I 

Durant aquest licriode cle temps s’han rebut unes 527 visi- 
tes. Aquest nombre és aproximat ja que fins a I’ I de novembre 
de 1984 no es va disposar d’un local adequa1 i ,  per tant, no s’ha 
pogut portar conirol exacte de les visites realitzades anterior- 
ment a aquesta data. 

U’aquesics visiles, un 50% correspon a persones que volen 
saber si el scu problema entra dins les competencies de la Insti- 
tució. Si cl’entrada s’observa que cl problema exposat no és ma- 
tbria que pugui produir queixa, se i’informa de que cal fer. Si el 
seu cas pol ser substantivat per la Institucih, se l i  explica com 
ha de presentar-ho i ,  si s’escau, se I’ajuda a redactar la queixa. 

Un 20°/o correspon a persones que s’interessen sobre la si- 
luació del seu cxpcdicnt, o demanen explicacions del perque 
no s’ha admks a trArnit la seva Ixt ic ib.  

El 30% restant el componen les entrevistes que el Sindic 
manté personalment per diverses cituscs, entre d’allres: pre- 
sentació de queixes, reunions per estudiar Ili situacib d’a- 
questes visites que s’interessen directament per que¡ xcs 
concre tes, 

Cal subratllar que moltes de les visites que cs reben són de 
persones que busquen en la Tnstitució un refugi o ser escolta- 
des davant situacions de solitud, desarrelament o possibles 
transtorns psico-sociologics. 

Capítol II 
Principals dades dirnanants de 

l’examen de les queixes 

Examinades les 606 qucixes rebudes el 1984, i des d’un 
punt de vista sociologic, s’han obtingut una skrie de dades que 
stin interessants precisament perquk reflccteixen les caracteris- 
tiqucs i situació de les persones que han acudit a aquesta Insti- 
tucib durant els primers mesos de funcionament. 

Passem a oferir un esquema cle Ics dades mks rellevants: 
I .  Hem pogut constatar que la quasi totalitat de les perso- 

nes que s’han dirigit ii aquesta Institució s h  residents a Catalu- 
nya, concretament ei 99%. 

En canvi, tan sols un 1% del total correspon a queixes pre- 
scntacles per ciutadans catalans i de la resta de 1’Eslat que 
tenen la seva residhcia a i’cstranger (principaimen t a Fraiip i 
a SLiissa) i per ciutadans residents fora cic Catalunya (principal- 
ment Madrid, i als centrcs penitenciaris de Madrid, Burgos i 
Segovia). 

Les queixes individuals (considerant-se com a tals les 
que cs refereixen a assumptes cstrictament personals) repre- 
senten un 79% del total. D’aquest 79%, un  3 5 O A )  correspon a 
dones i un G Y ! )  a homcs. 

Les queixes cal-iectives (es consideren cobleclives aquelles 
que afecten grups determinats i es formulen en noni d’ells) re- 
presenten un 20% del total. Aquest 209’0 es compon de la segü- 
ent manera: 

2. 

Empreses .................................................................................................. 10% 
Associacions .......................................................................................... 3 6% 
Cooperatives .......................................................................................... 1 Yn 

Ajuntaments .......................................................................................... 7 “Jn 
Cobieclius diversos .......................................................................... 2 8 0% 

Famílies ..................................................................................................... 14”o 
Centres escolars .................................................................................. 4% 

LCS queixes anbnimes representen un 1% del total. 

3, L’edat mitjana dels reclamants individuals podem 
situar-la entre cis 50 i 60 anys, ~1 causa ~irinci~~almcnt del gran 
nombre de queixes rebudes en matkria de pensions. El quadre 
que reílecteix aquestes dades és el segiicnt: 

Fins a 30 anys ........................................................................................ 
üe 3 I a 55 anys .................................................................................... 
Més de 55 anys ..................................................................................... 

5 
5 1% 
2 3 Olo 

Cal posar de manifest que un nombre considerable dc les 
pcrsones quc decideixen dirigir-se a la Institucib, pateix si- 
tuacions econbmiques molt prechries -concretat‘nent un 2@/0. 
Inclouen en els seus escrit, la majoria de les vegades, sol-lici- 
tuds de f‘cina i ajuts economies per intentar resoldre un proble- 
ma urgent. 



4. E1 nivell cultural dc Ics persones quc han ucuclit ii la 
nostra Institucib és cl segijent: 

Dcs d’un punt de vista lingüistic, hem pogut constatar qtic 
cl 48% del total s’han dirigit al Síndic dc Circuges en I1engu;r ca- 
talana, gaudint, en la majoria dels casos, d’un coneixement co- 
rreclc clel catali, i un 52% ho han fct en llengua castellana. AixÍ 
mateix, tan sols yn 28% dcl total ha preseniai les scvcs queixcs 
manuscrites i en canvi, d 72% ha catisiderat convenient 
prcscntar-Ics rnccanogr‘afiarlcs. ks irnportan t remarcar que un 
80% de Ics queixes manuscrites correspon a persones que 
tenen un nivcll educaliu mnlt baix i que s’exprcsscn amb 
moltLr dificultat. 

Des cl’un punl de vista lerrilorial, el domicili clets recla- 
manis qiieila distribiiii dc la segi’rcnt rnaiier;i: 

. 

5 ,  

13arcelona - provincia NY). 94) T 

Argentona 
Artés 
Avi nyri 
n acl al on  w 
R A liC ELONA 
Jkgues 
Berga 
Caldes cle Mont bii i 
Calc lla 
C ii r dc ci e Li 

Cast el I defel s 

Ccrvcllh 
Corbera 
Cornellh de LI. 
Esplugues LI. 
La Garriga 
Gi ro11 e 1 1 a 
T-íospitalct de L1. 
Els I’lcisialets de Pierola 
1 g u alada 
Manlleu 
Manresa 
M H r t o I’C 1 I 
Matar6 
Molins cie Rei 
Monisirol de Mon tserrai 
Montcada i Rci XiIC 

Ei Papiol 
Parets del ValIks 
Piera 
Pineda de Mar 

ccrdilnyol¿i CIC1 Val ICS 

I 
1 
1 
9 

305 
1 
4 
1 
1 
2 
I 
5 
1 
1 

10 
1 
1 
1 

15 
I 
3 
2 
8 
3 

10 
2 
1 
2 
I 
1 
1 
4 

La Pobla de Claramutrl 
E1 Prat CIC LI. 
La Koca dcP Vallks 

Sabaclcll 
St. Adrii de Ibsbs 
St. Rtidreu de la Harcik 
St. Boi de Llobregat 
Sant Celoni 
SL. Cugal del Viillks 
St. Estcvc de Sesrovires 
S t .  Feli u de Llobregat 
St. Fast cie Campsentelles 
St, I-lipblit de Voltregh 
St. Joari Despí 
SI. Pere de ‘hrellh 
St , Quirze del Vdks 
Si. Sadurní cI’Anoia 
Sta. Coloma de Gramenet 
Sta, Pcrpet iia tlc Mogoda 
Sen tmcnat 
‘Terrassa 
La Torre dc Claramunl 
Ullaslrell 
Vallbona d’Aiioia 
Vi 1 a d e ca 11 s 
vi I aclecaval Is 
Vilafranca del PcncclCs 
Vilassar de Dalt 
Vi lassar dc Mar 

riuhi 

TOTAL 

1 
6 
7 
6 

15 
1 
1 
3 
t 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 

. - ._ - - . . _ _  

486 80 
. __ 

Lleida ~ província N0.Q. ‘ I / o  T 

A 1 f‘ii I’ shs 
Ral doma r (Artesa Scg re) 
Bai*onia cle Rial h 
Basscl la 
Ilcll puig 
Bell ver de Ccrdanya 
I m  Borges 13l;inqucs 
Guissona 
J u 11 eda 
LLEIDA 
Molle r iissu 
O1 i an a 
OmclIs de Na <iaia, Els 
Ponts 
La Scu d’Urgeli 
Tiurana 

... , , ... 

TOTAL 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-- , 

28 476 
..” . 
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4. DESTRIRUC16 TERRITORIAL DE LES QUEIXES 

Girona provincia N",Q. %OT 

6. DlSTRiBUCl6 TERRITORIAL DE LES QUEIXES 

Resta de I'Estat N".Q. VOT 

A iigl bs 
Begur 
La Bisbal d'Emporda 
T'g + i  ucrcs 
GIRONA 
LI agostera 
LlanGh 
Olot 
Ordis 
El Port cle la Selva 
Itipoll 
Riudellots cle la Selva 
Salt 
St. Esteve d'en Bas ( L R  var0 
Sant Pau de Segurics 
Sta. Coloma de Farners 
Torroella de Montgri 
Vali-Libbrega 
V i I ad rau 

TOTAL 
... 

1 
I 
2 
7 

11 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
1 

....... 

40 679 

5, UISTRIBUCJi) TERRITORIAL DE LES QUEiXES 

Tarraganr-1- província W.Q. %1' 

A I i a f i l  I I a 
Arnctllade Mar 
Ascó 
Batea 

Cambrils 
La Canonja 
I,u Figuera 
L'tlospitalet de 1'Infmt 
Mara in Nova 
Pinell de Brai 
Raurich 
Reus 
St. Carles de la RBpita 
St. V i c e q  de Calders 
TARI1 AGON A 
Torredembarra 
'Tort osa 
U 11 decona 
Val 1 cl a rrl 
El Vendrell 

cniareii 

- -. - 

1 
2 
1 
1 
I 
2 
f 
I 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 

13 
I 
I 
1 
I 
1 

TOTAL 
_. 

43 7 

Pto. Sta. Maria (Cadiz) 
Madrid 
Burgos 

I 
2 
3 

TOTAL 

7. DlSTRIBUCIÓ TJ'iRRITORIAL DE LES QUEIXES 

Est rzlngcr W.Q. (% T 

Franqa 
s u'issa 
Argentina 

3 
1 
1 

TOTAL 5 098 

Capítol 111 

Distriliució i situació de les 
queixes per arees 

En aquest apartat oferim una serie de quadres que reflec- 
teixen la dislribucib de les queixes rebudes en les diferents 
rirees, on es detalla la situaci6 en qu8 es troben: no admissi6, 
admissib i en estudi. 

8 .  QUEIXES NO ADMESES, ADMESES 1 EN ESTUDI 

W.Q. "/o T 

,Queixes rebudes en 1984 ......................... 606 1 O0 

Queixes estudiades i no admeses ....... 263 43 
Queixes estudiades i admeses .............. 226 38 
QueixPS quu J!'ficades provisiona Immt 
i en ~ s t u ~ i  ............................................................... 117 19 

Quekes y ua hfkudes de f hi  it i va men t ..... 489 81 

S'inclou en el Quadre ntinaero 9, queixd mtudiaúcs i IIQ adme- 
ses, les queixes que previ estudi no han estat admeses per 
donar-se alguns dels supbsits d'inadmissib previstos a la Llei 
que regula la nostra Institució i així s'ha comunicat a 
I'i nteressat . 
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9. QUETXES ESTUDTADES I NO ADMESES 

W.Q. ‘r. ‘YO p. 

QwixeP no A dtniws.. ........................ 263 43 I O0 
Qiiestions privades entre par- 
ticulim.o,.o..a 5 o I3 19 
Qiicst ions i<sub-iudicc)> 
(pendents d’una rcsolucib ju- 
dicial) ........................................................ 28 5 l l  
Sol*licjlcn revisió de Sentkn- 
cies o rcsoliicinns fermes ........... I 9 3 7 
No han realiht  accions 
davanl 1 ’Aclmi n i sl r x i  b o no 
han esgotat t;i via de rectirs ....... 
1 ;UI ta de fonmcnt o inexis- 
tCncia dc pretensii) (es 
demana informacib, cs mani-  
resten opinions personals) lllll.l 93 1s 35 
rscscntadcs lamhé al Dereli- 
sor dcl Pucblo ..................................... 9 2 3 
A noli i nies, ............................................. 5 1 2 

I 

............................................. 

59 9 23 

S ’i iiclo~r en el Quadre rrljtnm 10, qurixcy Clsludiicrks i utltntxs, 
Ecs queixes cluc es troben en algtriia CIC les sililacions segiients: 

21) les que, després LICI corresponent csiudi, generen Litia x- 
tuacii, per part de la I IQSW~ Instiiucib, en el sentit de dcmatiar 
unii cntrevista pcrsonni o unii ampliacii, de dades B I’intcrcssa~ 
o a 1’Administiwib a i¡ de pocler decidir. definilivament la sevn 
admissih o inadmissih ii triimit. 

b) les que, donanl-sc els requisits previslos a la Llei regula- 
clora de la nostr;! 1 nstitucih, ha clucdat dccidida la SCV;~ Irldtiiissih 
definitiva a triniit i com a conseqükncia, es dernuna ii 1’Adini- 
nistracib que eiivii un  informe cscril sohc  les seves actuacions 
cn rclacib amb In qiieslih ohjecte de la yucixa. 

c) les que per fer rcfcrkncia a j’acliviiat de qualsevol brgan 
cEc I’Adininistraci6 Pública de I’Lslat a Caialunya, i per tant 110 
ser dc la competimcia del Sindic dc tircuges, s’hnn de icrnetrc 
B la InstitLiciÓ dcl Dcfcnsor del Pueblo. 

cl) les que j a  han qiieclat resoltcs o es troben en tksc dc reso- 
lucih corn B conseqiikncia cle I u  intervenció clc I;i nostra 
InstEtuciO, 

Enviada al Defensar dcl 
Piieblo per ra6 dc c o m p c h -  
cia, i/o presentada també :LI 
Defensor dcl Pueblo 26 5 12 
Rcsoltes o en íase de resolu- 

................................................................ 39 6 17 

..................... 

I ,  

c10 

S’incloueii en el Quach~ nUmt?ro I i, queixes c~n ostudi, les 
queixes que dcsprcs d’hzivcr enviat el corresporicnl acusament 
de secepci0, es troben cn fasc d’cstudi ;i fi de dccidir la scva 
passible rdrnissió o inarlmissih a t r h i t  i ,  per tant, eiicarii no 
Iian donat lloc a cap xluacih per part de la institucib. 

Queixes en csiudi 117 19 

D’ac01-d m b  els critcris cxprxils c11 ei Capítol Ii de la prirnc- 
ra  Piirt dkquest Informe, cietallem seguiclament la dist ribucib i 
siruacib de Ics queixes en Ics diferents iirces. 

............................................... I 6  3 I .  l’residkncia 
2 ,  Govcrliacib i Adminislracih 

173 29 IJocal 
3 .  Ensenyament i Culiura 36 G 
4. Sanilal i Scguretai Sociai i s re- 

I63 26 ball 
5. Politica Territorial i Obres Piu- 
l)Iiyucs, Indiistria i tinergia 38 6 

Fi iiaiices, 6. Economia 1 

Corner?, Cotisum i Turisme, AgrL 
cultura, Ratiiaderia i Tksca 
7 J uslí ci il 

........................................................................ 
................... 

............................................................................. 

.................... 

...................... 16 3 
I 64 27 . ......................................................... 

10. QUkilXr;l,S J’;,S’TUI>IAl3ES 1 ADMESES 

Queixes CrdmeStJ ~S.,.,,,,..,...,.................,. 

I’eticib d’ampliaci0 dc dades 
a l’inlcrcssat-citats per entre- 
vista personal demanada in- 
forniacib prkvia a I’Adtni- 
nisiracio ................................................... 
Adrnissi6 rl trhmit amb peti- 
ció d’informc a I’Adrniiiislra- 

., 

Ció ................................................................ 

226 38 1 O0 Arca 1 .+ Prcsicicncia Nomhrc de 
queixes 

................................................................................................... 16 QMJJxm rehudcs.. 

126 21 56 - Assumptes de airhctcr privat, cntre 

- Qucstions {(sub-iudice,) o quc es 

A) Q i ~ c i x ~ s  estudimks i no udinescs ................................... 1 I 

pat‘iiculars .............................................................. - 

35 6 15 lroben pendents de rcsoluci6 ................. A 
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- SoHiciten revisió de Sentencies o - Enviada al Defensor del Pueblo per 
resolucions fermes .......................................... - ra6 de competkncia, ¡/a presentada 

- No ban realitzat accions davant també al Defensor del Pueblo (du- 
I’Administració Q no han esgotat la plicitat d’actuacions) ..................................... 7 
via de recursos .................................................... I - Resoltes o en fase de resolució ll.lll.llll.ll 2 

ments, donen compte &uns fets, 
envien documentacib o són queixes 

- Presentades també al Defensor del 
Pueblo i amb anterioritat ........................... I 

- Anbnirnes .............................................................. 
B) Qiwixes estudiudes i admíws ........................................... 
- Petició cl’arnpliacib de dades a l’inte- 

ressat, citats per entrevista personal, 
dcmanada inforrni-lcib prbvia a 1’Ad- 
rnlnlstraclo ............................................................ 

- Adrnissi6 a tdirnit i peticid, d’infor- 
tnc a I’ Arlministrucib.. ................................... 

- Enviada al Defensor del Pueblo per 
ra6 de cornpetkncia, ilo presentada 
també al Defensor del Pueblo (du- 

- Kesoltcs o en [ase dc resolució .............. 

- Demanen informació, fan suggeri- C )  Qu~Lxm en estirdi 10 ..................................................................... 

general i tzades ..................................................... 10 

- 
5 

2 

I 

. .  ’ ,  

piicitat d’xiuxions) ..................................... 2 

C )  Qi.reixm en ~ s / i i d i  - 
- 

..................................................................... 

14. SITUACl6 DE LES QUEIXES PER AREES 

Area 2. A - Governaci6 No ni b re de 
quci xes 

Qlarixt)s I.í~hucJc.s ..................................................................................................... 60 
A) @eixPS csmkdes  i [to adtnms ................................... 27 
- Assumples de carhctcr privat, entre 

part i cu i ars 
- Qiiesiions (< sub-iuclice)> o que es 

troben pendents de resolució ................. 
- Soldiciten revisi6 de Senthcies o 

resolucions fermes .......................................... - 
- No han realitzat accions davant 

I’Adrninistració o no han csgotat la 
via de rectirsos .................................................... 4 

- Dcmancn Informació, fan suggeri- 
ments, donen compte d’uns fets, 
envien documentacih o srjn queixes 
general i t zades ..................................................... 1 4 

- Presentades també al Defensor del 
Iluehlo i amb anterioritat ........................... 2 

- honimes, ............................................................. 1 

- Petició d’ampliació de dades a l’inte- 
ressai, citats per entrevista personal, 
demanada informació prkvia a 1’Ad- 
ministració ............................................................ 14 

- Admissió a trlimit i petici6 d’infor- 
me a l’hdminisiració - 

- .............................................................. 

6 

1 .  

13) Queixes estudiades i adPneses ........................................... 23 

..................................... 

15. SITUACIO DE LES QUEIXES PER AREES 

Area 2.B - Administració Local Nombre de 
queixes 

Queixes rebudes ..................................................................................................... 113 
A) Qucires estudiades i no ucimws ................................... 46 
- Assumptes de carhcter privat, entre 

- Quesiions (<sub-iudice>> o que es 
troben pendents de resolució ................. 

- Sol.licitcn revisió de Sentencies o 
resolucions fermes .......................................... - 

- No han realitzat accions davant 
l’Aclrninktraci6 o no han esgotat la 
via de recursos .................................................... 29 

- Uemancn informació, ían suggcri- 
ments, donen compte cl’uns fets, 
envien documentacib o són qucixes 
gencrali tzades ..................................................... 12 

- Presentades també al Defensor del 
Pueblo i amb anterioritat I 

- Anbnimcs .............................................................. 1 
R) Queixtls Pstiru’iades i admrm ........................................... 
- Peticih d’arnpliacib de dades a I’inie- 

ressat, citats per entrevista personal, 
demanada informacib previa a 1’Ad- 

19 ministracio ............................................................ 
- Admissió a trAmit i petiei6 cl’infor- 

me a I’hdministraci6 ..................................... 12 
- Enviada al Defensor del Pucblo per 

raó de competencia, i/o prcsentadri 
també al Defensor del Piieblo (du- 

- Kesolies o en fase cle resolució .............. 

particulars A .............................................................. 

4 

........................... 

38 

I ,  

plicitat d’act~~cions) ..................................... 2 
5 

C> Quí+ws en mliidi ..................................................................... 29 

16. SITUACIO DE LES QUEIXES PER AKEES 

Arc21 3 - Ensenyament i Cultura Nombre de 
queixcs 

Q u ~ i x a  rc.hudes. .................................................................................................... 36 
1 A) Queixes estudiades i IIO admeses ................................... 7 

- Assumptes de carhcter privat, entre 
particulars - 

- Qüestions {<sub-iudice>> o que es 
troben pendents de resalucib ................. 

.............................................................. 

I 

. I_ .___._--.I .- - 



- Sol.licilcn revisib de YentCncics o 
rcsol Lkcions f‘crmes .......................................... 

- No hali realilzat accions dnvanl 
I’kfrninistrncih o no han csgolat Iii 
via de Iwursos .................................................... 

- Demaiien informacib, fan suggeri- 
ments, donen compte d’uns fets, 
envien docurnentacih II s611 queixcs 
generali t zadcs ..................................................... 

- Presentades tarnbk al Dcf’cnsor del 
Piicblo i amb anterioriial ........................... 

- Anhiiimes .............................................................. 
DS Qwixcs estudiadoLs i admwc.~ .............................. 
- Peticih d’ampliacib de dadcs ii I’inic- 

ressat, citats pcr enlrevista pcmtial, 
demanada inf’oImaci6 previs a 1’Ad- 
ministracio ............................................................ 

.- Admissió a trhmit i pclició d’infor- 
mc a 1 ’ Acl mi n i s t mi 6 ..................................... 

- Thviacla nl Ilcfensor del Puebln per 
rab de compctenciii, i/o lmsen tada 
lambé 211 Dcfcnsor dei P L I C I ~  (du- 

- Rcsoltcs O CII IBSC CIC res01~1cih .............. 

. I  

plicitat ci’xiuacions) ..................................... 

c) @4íJ¡Xt’dT L’jl l’-YtlJíf¡.* ...................................................... 

- 

I 

7 

- 
I 

............. 24 

1 1  

5 

I 
7 

............. 5 

Arca 4 - Sanitat i Scgilrclat Social i Ti.cbal1 Nminbre dC 
queixes 

Queixin$ rc.hucks ..................................................................................................... 162 
A) QmixI‘s cst i r diu díjs i o admws ................................... 
- Assumptes de cnrlicter privat, entre 

particulurs .............................................................. 4 
- Qiiestions <<sub-iudice)> o que es 

M i e n  pendcnls de resolucib ................. 10 
- Sol-licitcii revisib dc Senlimies o 

resolucions fermes .......................................... 1 8 
- No han realitzat accions davmt 

I’Aclministracib o no han esgolut la 
via tlc recursos .................................................... 18 

- Demanen iníbrmacib, fan siiggcri- 
ments, doncn compte cl’uns fcts, 
cnvieii clocurnenixi6 o shn quei xcs 
gcnerali tzades ..................................................... 3 1 

- Prcscnladcs tarnbk al Defensor del 
Piieblo i amb unteriorilat ........................... 3 

- Anhnimcs .............................................................. 
13) Qucixrs estutiiíiúes i udme,sm.a..- ...................................... 
- PeticiO d’arnpliacib dc dades a I’inte- 

rcsuat, citats per entrevista personal, 
demilnaclii inforrnacih prhvia n 1’Ad- 
minisiracib ............................................................ 22 

- Aclmissib il trkmit i petició cl’iinfor- 
nic 21 I’ Aclminislracii),.., ................................. 3 

8 4 

- 
39 

- Enviaclu i11 Detkiisor dcl PLueblo licr 
rab de compctencia, i/o presentada 
tiimbé 211 Dct‘ct~so~ del Pucblo (CILI- 
plicital d’actuacir>ns) ..................................... I I 

3 
C> Q i ~ ~ r i x c , s  tw wtircji  ..................................................................... 
- Rcsolks o cn [ase dc resoIuei0 .............. 

39 

Arca 5 - Politica ‘I’crritorial i Obres PiibIi- 
ques, indiislria i Energia Nombre dc 

qucixcs 

Qirt+xí~-s rebudís ..................................................................................................... 3 8 
A> @ J P ~ P S  e s t w / i d e s  i nu ~-rúmc.sl:s ................................... 9 
- Assumptes de caricter privat, entre 

particulars .............................................................. 
- Qiicsíinns <<sul3-iLiclicc)) o qiie es 

troben liendents de rcsolucih ................. 
- Sol-licitcn revisib de Sctztcncies o 

resol 1-1 cio ns fcr mcs .......................................... 
- No hnn rcaliizat uccioiis clavani 

I’AdrninistruciS, o nu han esgotat la 
via dc recursos .................................................... 5 

- i)e~nanen informxib, fan suggcri- 
ments, donen compte rl’uns fets, 
envien docuilieniació o sbn queixes 
gcncrali tmtlcs ..................................................... 2 

- Prcscntades tamhé al Dcfensor clcl 
Pucblo i aml) antesiuri tal 

- Anonimes I 

n) Queixes wtidiuúm i ndmescs ........................................... 
- Peticib d’ampliació de dadcs a l’iinte- 

ressat, citats pcr cntrevista personal, 
demanada in formacib prthia B 1’AZd- 
ministraci6 ............................................................ 7 

- Admissió a trhrnit i petici0 d’infor- 
me u I’klministració ..................................... 6 

- Enviada al ikfcnsor del Pucblo per 
ra6 de eornpetkncia, ¡/o prcseniada 
tarnbb al I-)ef‘ciisor dcl PLieblo (du- 
plicitat d’;ict~iacionsl ..................................... I 

- Resoltes o en i‘asc de resolució .............. 7 
C) Qucixes cw estidi ..................................................................... 

I 

........................... I 

I ”  .............................................................. 
2 I 

8 

Arca 6 - Economia i iTinanccs, ~ o r n c r ~ ,  
Consum i Turisme, AgricuEtLira, liamaderia 

i t ~ ~ c a  Nombre de 
queixes 

QU&k~?X rrhirdw ..................................................................................................... I6 
A) Qut~ix~s wiullilld.s i IZQ nthc~scs  ................................... 2 
- Assumptes de carlictcr privat, cntrc 

particulars .............................................................. - 

.. .. . ... ...... ~ . -. .,  , - ,  , ........ - -- ~ ........ 
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. - Qüestions <(sub-iudice)> o que es 
troben pcndents de rcsolucib ................. 

- Sol-liciten revisió dc Sentkncies o 
resolucions fermes - 

- NQ han realitzat accions davant 
1’AdministraciÓ o no han csgotat la 
via de recursos .................................................... 

- Demanen Informació, fan suggeri- 
ments, donen compte d’uns fets, 
envien documentacih o són queixes 

- Presentades també al Defensor del 

- Anonimes .............................................................. 
Iz) Qwixes eLstudia,ks i admews ........................................... 
- Petició d’r-tmpliació de dades a l’inte- 

ressal, citats per entrevista personal, 
demanada informació prbvia a I ’ M -  

1 mi nisiracio ............................................................ 
- Adrnissib ii trhrnit i pelici6 d’infor- 

me a I’Administració ..................................... 2 
- Enviada al Defensor del Pucblo pes 

ra6 de competencia, iJo presentada 
taiiibb al Defensor del Pueblo (du- 
plicitat d’actuacions) ..................................... 5 

- Resol tes o en fase rle resolucib .............. 1 

- 

.......................................... 

I 

gcneralitzrtdes ..................................................... 2 

Pueblo i amb anterioritat I ........................... 
I 

9 

l ,  

CS @iwixes iw t>.vtodi ..................................................................... 5 

20. SíTUAC16 DE LES QLJHXES PER AREES 

Arca 7 - Justicin Nom brc de 

QiicIxe,~ ~ e h i i i ~ ~ ~ , s  ..................................................................................................... I 64 

queixes 

A) Qurixes c,stuú¡udcs i no admtws ................................... 
- Assumptes de carhctcr privat, entre 

part icu I ars .............................................................. 4s 
- Qijeslions <<sub-iudice>> o que es 

troben pendcnts de rcsoluci6 ................. 6 
- Solliciten revisi6 de Senthicics o 

resol ucians fermes .......................................... 3 
- No han realitzat accions davant 

I’Administracib o no han csgotat la 
via de recursos .................................................... 2 

- ilernanen informació, fan suggcri- 
menis, donen compte rl’uns fets, 
en vien documen tacih o sbn queixes 
generditzades. .................................................... 14 

- Presentades també al Defensor del 
Pueblo i amb anterioritat .l.llllllllll.ll..l.lll.lll 4 

- Anbnimcs .............................................................. 3 
BS Qwixes cstudiudes i ...................................................... 
- Petició d’ampliacih de dades a I’inte- 

ressat, citats pcr entrevista personal, 
demanada informacib prkvia a 1’Ad- 
ministració ............................................................ 44 

77 

68 

- Admissió a tramit i peticib d’infor- 
me a I’ddministració ..................................... 

- Enviada al Defensor del Pueblo per 
raó de compethcia, i/o presentacia 
també al Defensor dei Pueblo (du- 

6 pI icit at d’actuacions) ..................................... 
- Rcsoltes o en fase de resolució .............. 15 

C) Quel;rtls en estudi ..................................................................... 

3 

19 

Capí tol iV 
Breu analisi de les queixes per 

&rees d’estudi i trarnitaclh 

Les hrecs nhmeros 2, 4 i 7 de G~vernaci6-AdministraciÓ 
Local, Sanitat i Seguretat Social-Treball i Justícia, engloben el 
82”h de la totalitat de les queixes. Aixb demostra que aquestes 
hees són les que rnks directament afccten els ciutadans i en les 
que, pel nombre de queixes rebudes, es plantegen més proble- 
mes i per t m t  rnks inquietuds i preocupacions en les relacions 
entre administrats i Admini’stracib. 

1. Corresponen a l l i m  de Pwsidencia 16 queixes: 1 1 han 
estat rebutjades i 5 han estat admeses. 

La major part de les no admcses es refereixen a assumptes 
generals dificilment enquadrablcs en una Brea concreta, ja que 
molts escrits fan suggeriments o rormulen diverses apiniens 
sobre aspectes generals de la situació política, social i econbmi- 
ca dcl país. 

Entre les admeses hi ha queixes que pel fet de dependre 
d’uun brgan de 1’Administració central, s’han enviat al Defensor 
dcl Pueblo i solament e n  un cas, s’hn adrnBs a trBmit i demanal 
el corresponent informe al Departamcnt CIE: la Presidkncia. 

Finalment s’cngloben en aquesta Brea les sol*licituds d’intcr- 
posició de ~ P L W S  di’nconstitucionniitar i ti’empurument. En 
aquests casos, per fdta de competencia, el Síndic de Greuges 
ha de trametre les peticions al Defensor del Pueblo, el qual si 
que esti legitimat per interposar els recursos d’inconstituciona- 
litat i d’ernparament cl’acord amb el que estableix I’article 162 
de la Consti tució i els articles 32 i 46 de la Llei Orginica del Tri- 
bunal Constitucional. 

Aixb s’hzi produ’it en dues oportunitats. En la primera una 
entitat que agrupa a la vegada un nombrbs colkciiu d’associa- 
cims i grups civico-populars, va sol-licitar que la i nstitucib del 
Síndic de Greuges fes arribar a la del Dcfensor del Pueblo, una 
petició a fi que d’acord amb ei que estableix l’articie 29 de la 
LOUP, el Defensor del Pueblo estudiés la possibililat d’inter- 
posar un recurs d’inc~nstitucionaljtat contra la << Ley Orghnica 
4/1984, de 26 de dicicmbre, contra la aatuación de Bandas AI+- 
tnaclas y clemcntos tersoristz-is y clcsnrrollo del articulo 55,2 de 
la Constitucibnbz, que fou publicuda al BOE de 3 de gener de 
1985. 
En la segona, amb ocasió cl’una visita que el Defensor del 

Pueblo va fer el dia 18 d’octubre de 1984 a les oficines provisio- 
nals de la Institucib, encara a la seu del Parlament de Catalu- 
nya, un grup de ciutadans integrans d’un moviment d’objec- 
tors de conscikncia de Catatunya l i  cntregaren una solkitud a i fi que la seva Instituci6 estudiés la possibilitat de presentar un 

t 



murs d’inoonstiluci~n~iliiat conlnt la <( Ley 48/ 1984, tlc 26 CIC 
dicicmbrc, reguladora de la objccibn CIC concimcia y dc In ~WCS- 

txibn social suhslilutoria>~ (130E de 28 de ilcscinbrc de 1984). 
Scgoiis cls inlercssals la I k i  - - C I I C H ~ ~  pro.jectc en el 

ni o tiieri t dc 1 ;i prwc ii 1 aci 6 dc E ’escrit - pocl i a i n fl i ii gi r d i ve rsns 
articles de la ConstituciO i CII cspecial I’articlc t 6,Z. 

nominats {< secteso, quc, emparant-se en Ics Ilibcrtnls biisiyucs 
reconcgudcs en  els articles 16 i 22 de la Conslitwih, act iicn en 
el nostre pais descnvol ~ ~ p a n t  unes activilats quc en alguns 
CBSOS podrien ser considenides deliclivcs o ilkgals, atemptant 
conlra cls mritcixos drcts i l l i  berlats que aqucsls manilksteri dc- 
í‘cnsa r. Mo I Ics d’iiq Llestes cl LI e i x es re fi ccle i xe !i gt’e LIS pro bl e- 
mes que han treiicat la pau i estabilitiit de nioltcs limilics i han 
afcctal les relacions erilrc pares i lills i entre Ixirelles. També ks 
preocupant la situació de molts menors qtic viiien sola la in- 
llucncia tic qualsevol d’uclucsts grups. Si bc aytiestcs queixcs 
nu poden ser uclmcses a triinit i tidivid~ialmcnt j i  qiic fiin refe- 
r c nci a a rclaci ons 1) ri vacles en t rc part i c u 3 a rs, s ’li ;ui agiu pit 
loles Ics i-ebtides ;I I¡ de pocler trnctrir cl  problcma general clirc 
englobcn aml~ cls Poders 1”irblics compctenls. Al nialcix 
tcmps cl Síndic hn cionat coiicixetiicn t del ieina al Def‘ciisor 
dcl Pricblo pcrcluk csludi’i Iri possibilitnt de f‘er les rccomiinaci- 
ons perli ncnts als hrgaiis compctcrils CIC I’Administracih 
ce ti t ral“ 

1;innlmenl s’han rebut ;ilgLincs queixes co i i ln i  ucluacions CIC 
determinats brgans de l’hdrninistnicii~ ccntral a CatalLinya I 

cluc foren cnviaclcs al 1 >cfcnsot’ del l’iieblo. Cal esmenktr ducs 
qcreixcs prcscntndes pcr ci iitadms cluc vureii ser ob.jectc C I C  prc- 
sumplos vexacions pcr t’iis de la Ilcngua catalana ciovant liriici- 
onnris de la Policin Nacioiial, cos clepcnclcnt dcl Mi nislcr’i ctc 
I’lnlcrior. I k  Lin cas, cl ptcsumI)le 1 i x t e  vcxiitiii cs produí en 
cl momcnt CIC la iclentiíicacih i I’ii!írc C N S  cn prcslur ctcclat-acih 
cn presentar Li1i;i den iincia. Lcu diies queixes i b r w  envi:i(lcs al 
IJefClIsor del Pueblo, pcr0 al niateix tcriips sc’n vii donur 
compte ii la L)elegncIó del Govern :i Cntaltitiya i ;i li1 Conselleria 
de Govcrnacib per al scu coneixement. Consla I la lnst itució 
que aqLrcsta segona qiicixn es troba en fiisc tl’invcstigacih ii i l i -  

stiincin de Li 1 )clegacib del Goveru a Gataliinyu. Igualment liiu 
cnviiicla al i Mcnsor del P~icblo iiiia queixa contrn I’uctuacib cle 
la Policia N;icional en els inciclcnts ocorreguts c11 la Diacla dcl 
pussal 11 de sctcnibre cti la qiie foren clctingudcs clivcrscs 
persones. 

2.2. De Ics 1 I3 qitcixcs incloscs en I’Bmbit cle I2khnitrisítw- 
ciri Loccrl, u n  4O?h no han cstat idiiicscs, un 35% sí que ho han 
cstat i sesta un 25% e11 cstitdi. La mjor part  tlc les iiiadriicscs 
fan scícrhwia a qiicixes conlra actes acimiiiistrali LIS dcls Ajun- 
tatncnls en rctaci0 amb cls quals els rcclamaiits n o  havicn rcH- 
litzat cap reclainacib prcvia ditvunt I’Admin istraci6 o no  
hwien exercit la pussibililnl d’interposwr cls rccLtrsos quc 121 

rn al ei xa l i  oli ti caci 6 ad m i nis t rat i vil indicava. 
Les queixcs iiclrncscs revclcn una grnn diversitat de problc- 

mes quc: afeclcn In vida local en general i les relacions 
MI tn i n islra t - Ahi ti ia t ament c n part i c LI I N. Gril dcslacr i I la prcscn 1 a- 
ci0 clc qucixes rclacionacles amb i’aplicacib de les orclcnances 
miinicipals vigcnts, els incremenls cl’impostos, arbitris i taxes 
m LI n i ci pal s ’I I’cx i st hi ci a de CIC t crm i naclcs i n d bs t t‘i es qiia I i fica- 
des o qualificnhlcs com a molestes, insalubres, nocivcs i pe- 
rilloses, ubicades al mateix nucli urhh, disconfortnitrits m b  cl 
planejament ~ i r h i ~ ~ i ~ l i ~  i la scvn gesti6, i el funcioriatnent irrc- 
g~ilar de dclcrmi nats scsvcis rn Linici pals. 

llimanants cl’acl~iestes qucixes que aí‘ccien situxions gcne- 
ralilzades, n’hi ha h a g d  d’altrcs que Tan referbncia ii r d s  indi- 
viduali tzals corn: problemcs ct’enll umcnat pii blic, si1 hiuinislra- 
mciit d’aigua, afectacions per realitzacions d’obres phbliyucs, 
111 a r i  c8 de scr vei s a cicle r im i nats t ia t’r i s , i nsegti ret a t ci Li taclan a, 

.. . .. . .. . ... ... - . .. . . . . .- . ~ .. ~ . - .  . 
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problcrncs relatius a la venda ambulant i gestib i liquidacib dc 
debits públics a particulars i en especial pagament dc {(just- 
preu )) d’expropiacions. Altres queixes són subscrites pcr per- 
sonal al servei de I’Administraci6 plantejant qücstions diverses 
per reconeixement de serveis, rcqualificacib de categories, re- 
tribucions ecoiibmiques actives i drets passius. 

Finalment cal subratllar que, com a conscqiiencia de I’cstudi 
de Ics queixes presentaties en aquesta Institució, s’ha observat 
cn molts ciisos l’existkncia d’uiia utilització abusiva cleí silenci 
administratiu per part de I’hdministracib quan sc l i  reclama la 
revisió dels selis propis actes. Ja en el seu informe cle I’any 
1983 cl Defensor del Pueblo indicava que it mes :i més de dila- 
tar indegudainen t el fi dels procediments, aquesta practica del 
silenci administratiu crea en els ciutadans una sensacib d’insc- 
guretat i desconfianqa respccte a I’AdrninistraciÓ. En qualsevol 
cas, ha de tenir-se cn compte que, I’articie 94.3 de la Llei de 
Procediment Administratiu estableix que la denegacib pre- 
sumpte per silenci administratiu no exclou el dcure cle I’Rclnii- 
nistració dc dictar una resolucib expressa. 

Cal esmentar, pcro, que si bé es en aquesta hrea on fem 
menció de la pricticn abusiva del silenci administratiu, aquesta 
existeix també cn els altres Arnbits cle I’AdministraciÓ, 

3. Encara que cl nombre de queixes agrupades en S’hreu 
d’Ensmyumeni i Cultura no és cicvat, cal tenir en comple que, 
en molts casos, aquelles representen interessos colkctius, j a  
que ufecten colkgis o centres d’ensenyament i els peticionaris 
solen ser Associacions de Pares o grups de professors i 
alumnes. 

El nombre de queixes itiadmeses és molt baix, la major part 
solaiiicnt ens demanava, i se’ls va donar, informacib sobre 
lemes concrets. I-li ha un percentatge alt cle queixes admeses i 
entre elles algunes de resolies o en fase de resolucib. 1% alguns 
casos s’ha hagut de demanar un informc tant a I s  Conselleria 
d’Eiisenyament com a I’Ajunlarncnt on estil ubicacta I’cscola. 

S’han formulat queixes sobre les mancances a les inshl4aci- 
ons i munteniment dc centres escolars, sobre li1 necessitat de 
SLI bstituir ~ i n s  tnbduls per unes inslai-lacions adequades i defi- 
nitives. ‘També hi ha dues queixes sobre el contingut i la forma 
de desenvolupar-se de les prhctiques ci’algunes especialitats de 
la Formació Profcssional i Artistica. 

La nostra Institució ha realitzat funcions medials en conflic- 
tes entre Associacions de Pares i Prof‘essors i també entre pro- 
fessors i la Conselleria, que havien donat lloc a expedients dis- 
ciplinaris. Es pot remarcar que un dels conflictes que va ser 
i*esolt n través dc Ics gcstions de la Institució va ser l’existent 
des de feia anys, entre 1’RssociaciÓ cle Pares d’Alumnes d’una 
escola i un coi-lectiu de veins d’una finca afectats per un  projec- 
te dc construccib d’una nova escola en el. Districte de Barce- 
lona. Després de diverses reunions entrc les parts interessades, 
i en preskncia del Síndic de Greuges i de representants de la 
Sub-Uireccib General d’Arquitecturn Escolar dei Departament 
d’Ensciiyarnent, es va arribar a un acord privat que representa 
una modificació del projecte original, perb que faciliti la conti- 
nuació de les obres en e1 seu dia ja adjudicades i comenqades. 

4. Les 162 queixes corresponents a I’¿irea de Sanitat i Sew- 
refat Socjuí-Treball, agrupen un 25OJo dei total. EI 50% no han 

cstat admeses, un 25% si que ho han cstat i resten encara un 
25(vo en estudi. 

Una part important f i  referencia a prestacions cconbmiques 
derivades de situacions d’invalidesa. Molts interessats es di- 
rigeixen rl la Institucib amb l’esperanp que aquesta pugui revi- 
sar el grau d’invalidesa reconegut tant en via administrativa 
com en via jurisdiccional laboral. En definitiva compareixen 
clavant la Institució corn si es tractks d’una nova insiancia revi- 
sora de les resolucions de l’hdniinistració o del poder judicial. 
Sovint les prestacions per invalidesa es converteixen en una 
perllongacib de les prestacions d’atur. 

Altres queixes fan referencia a les compatibilitats i incompa- 
tibilitats cle pensions, el sistema de les quals provoca també 
problemes economics greus. 

Ara b& Ics situacions més conflictives i que lesionen drets 
emparats constitucionalment, són Ics denimies planlejades 
pels treballaclors afiliats al Regim Especial de Treballadors 
Autirnoms a qui s6n negats, moltes vegades, els drets econo- 
rnics de la ju bilacib en no ser-los reconeguts períodes cotitzats 
per in terpretacib contradictoria de la normativa vigent a l’hora 
de I’alla en )’esmentat rkgim especial i la vigent a i’horrz d’acce- 
dir a Ia jubiiacib. La causa principal d’inadmissib d’aquestes 
queixes és I’existencia de Sentencia ferma de la Magistratura 
del Treball. 

Les queixes inadmeses a la subarea de Treball tracten en 
alguns casos de qiiestions privades, entre particulars, o mani- 
festen la seva contrarietat davant alguncs sentkncies fermes de 
la jurisdicció laboral. Ei reclamant creu que la nostra Institució 
pot aconseguir una revisió de les esmentades sentkncies. En 
moIts escrits es demana un lloc de treball o es fan crítiques ge- 
neralitzades sobre la situacio d’atur existent en el nostre país. 

Solament un 25% de Ics queixes presentades en aquesta &rea 
han pogut ser admeses. Gairebé en totes elles s’ha hagut de dc- 
nianar a I’interessat ampiiacib de dades, cosa que ha dificultat 
una tramitxió rkpida de la queixa. Per aquest motiu, durant 
l’any 1984 han estat ben poques les resoltes i tot i sent unairea 
que per si sola engloba el 26% del total de les queixes rebudes 
per la Institució, és de les que menys informes s’han cfemanat 
fins ara B I’Administrncib. 

En relació amb Sanitat i Seguretat Social, es dcsprkn que Ics 
queixes es refereixen preferentment a pro blemes de: assisten- 
cia farrnackutica deficitiiria; assistkncia rnkdico-farmackutica 
del treballador a qui li és- negat el reconeixement de situacions 
d’invalidesa; firmionament d’alguns ambulatoris de la SS; es- 
tabilitat laboral i reconeixement de drets a treballadors contra- 
ctats per centres m~dico-assislencials; dificultat d’obtenir. la 
dociimentaci6 acreditativa dels períodes cotitzats i antecedents 
empresarials, i problemes suscitats durant t’any 1984 amb les 
ajudes (peribrliques i no peribdiqucs) de I’lnstitut Catali d’As- 
sistkncia i Serveis Socials (ICASS). 

5, L‘irea de Política Territorial i Obres Públiques agrupa sola- 
ment 38 queixes que en general es refereixen a problemes que 
afecten col-lectius importants de ciutadanb, corn són: l’existen- 
cia d’abocadors incontrolats, urbanitzacions amb manca de ser- 
veis urbanístics, poligons d’habitatges de protecció oficial, pro- 
blemes de deficiencies en la construccib d’habitatges en gene- 
ral tant dc promoció phblica com privada, i diverses queixes 



contra les company ics subminislrxiorcs cic scrvcis piibiics 
corn cls d’i-iigua i clcct ricitat. 

151 problcniii dc les deixalles i residus urbans, alecta molts 
A.juntaments i CoHectius cl’enlitats i pcrsoncs individuals cluc 
liun presenlat qucixcs davant la Inslitwib per divcrsos motius. 
El <( Pia Especial ri’climinacii) CIC rcsidus shlicls urbans >) ellcibr- 
regal d’claboracih per Decret cle 15 de tmig de 1979 ClIOC; 
24/79) en cl nioment de redactitr aquest iníimmc no ha estat 
:iproval ni publicat. També hi ha  i i n a  qucixa presenlada per 
1’Ajun tamcii t CIC Sant Fost dc C~inipsentelles per ra6 de I’cxis- 
tCiicia cl’unes instal.lacions industrials al CHSC iit’bii, cl funciona- 
ment dc les quals ocasiona peijudicis a caiisa cle la pol~lució 
9 uímic~i i conseqiient conlaminncib mbiental, m b  el perill 
pet- ii Ics pcrsoiics i l’agricullura u ciiusa dcls niat csials manipu- 
lals i ernrnagatzeiiiats cluc han pr~vockit diversos accidents. 

AqLicsta queixa ncl~nesn s’csti trairnitant i j i  s’han detnanal 
diversos ¡n rormcs RI nialci x Aj Linlarncn t i als corresponents 
(1 epart aments dc 1 a G ene t-al i t zit . 

‘Ihmhé s’han dirigit a la Institució uigunes pcrsoncs phi i lc-  
jant ~~roblctiics diversos cn rclxió amb ctetcrminacles tirbanit- 
mci o 11s pri vades .i dcn Li nc i iln t 1 EI 1mm cii d’i n li.as t r LIC t LI r-a LI rba- 
nislica, i en alguns CBSOS, la situacib cl’il-legalitat cle la mateixa 
LI r ban i tzaci0. 

Cal remarcar Ics que¡ xcs prcscn tadcs per Associticions dc 
Vdhs de po1ígons d’habitatgcs C I C  promocib piibllca, Ics yilals 
denuncien la grcu situacih en quc es troben certs grups d’a- 
y ucsls tipus cl’h ab i la lgcs, i s’iicccn1 u ii i ii mi nca d’c y Li i pime 11 Is 
tirbanístics, Ics cldicikncics en Iu conslruccib i I’abmclO per 
piri cle I’A~lmii~istracit, .ja que les scvcs pclicioiis i reclamaci- 
ons no rcsultcn r-llcses pels diíercnls orgaiiisnies pirblics (Ex. 
Polígon Gornal). 

M o I1 cs d’aq ~iestes ci uei xcs li avi c n es Iit t ja pl un t ej acles clnva 11 t 
la institucib del Ikfensor clcl Ptrcble, i es fa CII aqucst ciisos, 
un seguiment dc l’cslal de Irumitució a fi de no prod~i ir  iina (Iu- 
plicitat d “actuacions. 

Cal rccorclar lluc pel Reial IIlccrct IS91 1982, CIC 9 tle gener. 
forcn transícricles a la C;enerditat de CatalLtnya, Ics cornpclbn- 
cics en tnalkria de patrimoni iircluilectimic, edi ficucih i habitat- 
gc perb solament qunnt a liromoci6 privacla. Amb poslcrioritat, 
pcl IXciaE Decret 2626/1982, de 1’1 d’oclubre m b  efwtes des 
de 1’1 cle clesemhre de 1982, cs varen Iransferir els scrvcis i furi- 
cimis de I’hclministracii> dc I’lktat ti la Generalitat dc Ciilalu- 
nya, cii rnalkria de promoci6 phblica de I’hahitatgc, rcfcrcnt 
hnicamcnl ;i I’obra nova i n I’ohra CI-I construccib, i rcsla cx- 
p rcss;i mcn 1 cxcl osa la lran s kren c i a rlc I ’iad m i i i  is1 rac i O tlcl patri - 
moni públic d’hhabitalgcs dc I’(( Insti tuto pura Iri Promoción PÚ- 
liica dc la Viviencla>>, ja constr~iicla. 

‘ h n  tnateix els problemes de dcticicncics lccniques en In 
construccih i coiiservacib d’habilr-itgcs cti geticral tan1 de pro- 
mocih privada cuni pública, han dond lloc a que es presentin 
diverses qucixcs en liquest sentit, la major part dirigides contra 
10 lentitud administrativa en  tramitar i ~+esoldre les denúncies 
prcsentacles contra els propietiiris ci’aqucsls hahilatgcs. 

Per iiltim, feni csnient a les qiieixes presenlacles contra di- 
vcrscs cornpanyics subministradores de serveis cl’aigua i 
clectricitat. Aquestes queixes cs V R ~  incrcmcnhr cls cliirrcrs 
dies de I’any 1984, amb motiu de les deficiencies observacics 
durant les glaqudcs. 

6 I L’hrea 6 cl’I;:conornin i Fi’rmiues - Agricultura, Kumudwii i 
Pesun - C.‘orncr~, C,’onsiwi i ’Jirrisrne, inclou 16 queixes. Una grm 
pnrt corresponent ii assumples que són compctcncies dcl {( Mi- 
niskrio de licanornia y I Iaciciicla>>. Els intercssals plantegen 
problemes relacionals amb cl sistema tributari i 10 scw aplica- 
cib per delegacions cl’l-iiscncla a Catalunya. 

En concret s’han rebcil queixes sobre les deinores de la üelc- 
gació d’I-Iiseiicla en les dcvolucioiis per I’iniliost de la renda CIC 
les persones físiques, quan es tracta de declaracions iiegatives 
cluc donen dret a devolLrcioiis a fwor (tels ciuladans. Tambc 
dcmores en In resolucih dcls reciirsos plantcjals clavarit cls T r i -  
b u nals Fkon o ni i co- Adm i 11 i st rit t i u s, a 1 ’li ora de 1 ’cxccuci 6 pc I‘ 
part de I’AdministraciÓ de Ics resolucions dictacles pcls csmcn- 
tats Tribunals. Aqucstcs yueixcs, en cornpliiiient d’allo que es- 
tableix I’iiriiclc 4 de la Llei, s’han cnviat al 13cíccnsnr clcl 
P u ebl o. 

S6n poqucs Ics qucixcs sobrc Ics aciuacions clcls 1)cpart;i- 
ments cle la Gemxlital e17 Ics matcrics quc scin cornpcthcia 
de I’Adrniiiistritcib Autoizbmica. Pcrb es pol subralllar 121 

qucixa prcsentada l’any 1983, davant la institució clct IDct;cnsor 
del Pueblo, que, dcsprés d’~icceptar-la 21 tritnit i demanat c l  co- 
rrcsponcnl infbrme al l )cparlanient ric Cornerq i Turismc dc ln  
Generalital, vil sol.licilnr a In instituciO del Síiiclic de Greuges 
la seva col.lal~oraci0 a fi d’mihar :i unli solucii) m é s  rkpid :~  clcl 
problema plantejat. 

Aciliest problcrnn exjstenl cnlsc unn orguiiitir,i\cib dc consu- 
midors i usuaris i la Consclleria, fou rcsoli finnlment amb un 
acard entre Ics parts grhcies ;I la i’uncib coiici1iadoi.a clc li1 

Insti! ticib. 
7. [,es 164 queixes incloscs et1 1 2 1 r ~ ~ i  di.Jt!,~tírií/ rcprescntcn 

el 27,5% clel tolnl. El 47%) han cstal iiiiidmeses, el 4F,% han  
estat itdmeses i 1’1 1,5% rcstcn CII cstucli. Gil rccorclar q ~ i c  la 111- 
sliluciri dcl Sínclic clc Greuges nornbs pot stipcrvisar tes 
qucixes que íhcin referhcia :I les act uítcions clcl Ikpartanient 
de Justícia en aquelles rnattkies que han csht traspassades ii la 
Generalital, de ni~iner:i que totes les relacionades amb el [unci- 
onamenl dc I’Adtninist rucih de Jirsticia, i concretament les 
cluc denuncien lentitucls o prcsumptcs irscgularitats cn la Ira- 
rnitaci6 clcl procedimcnt i cn I’cxecuci6 cle serit~ncicsjuciicials, 
s’han d’enviar al Defensor del Puchlo. 

S’ha de subratllar ~jiie la niajcir par1 -45 qucixcs de ics i 1 0  

admescs tractcn cl’wumptes de azrkter privat, cntrc parlicu- 
lars. Aquestes qucixes clenolen situacions clcrivitdes de proble- 
mes niatrimoninls i faini1 inrs cn gcnerril i de rchcih entrc propi- 
etaris, copropietaris i llogaters. l’spccialrncnt cal fer mcncib dc 
Ics queixes presenladcs per comunitats dc propietaris a ci\iisa 
de I’aplicaciO dels perccntatgcs cstablerts pcls articles 1 O i 1 i de 
la (( Ley de Propieclad Harizontal )r R I’hhora de I)reiidre ucords 
sobre la instal.lacib d’ascensors E l’aclaptacii) d’esc;iIes i accessos 
per a les necessitats de Ics pcrsones d’eclul avmqada o 
minusvilicts. 

La major part de Ics 68 qucixcs admcscs es relacionen bhsica- 
mcnt amb els tres aspcctes scgiients: dilacions o lentitud e11 la 
lrarn¡tzicih dels processos jurisdiccionals, presoiis i rcinscrcib 
social dc prCsos i proteccii, i C L I C C I ~  dc menors. 

De I’estudi de Ics queixes presentades es dcsprh que Ics Lli -  
lacions judicials cxivteixcn en diverses I‘ascs del procediment, 
especialment en I’ernpliiGament, en ei terme per dictar rcsnlu- 

I ció o scntcncia i en la tramitació dcls recursos, (apcl-lacions, 

. . .. .. - . , . ~ ~ . - ..... . . . ___. . .. . . . , , . . . ~ , 
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cassació i Tribunal Central de Treball). Els retards es pro- 
dueixen sabretol en aquells Jutjats la titularitat dels quals ks 
vacant i s’atenen amb suplkncies o substitucions. També es 
produeixen en les relacions entre Jutjats (antics exhorts i 
cartes ordres). 

S’l’ian rebut queixes relacionades arn b cl funcionament de 
tes presons O establiments penitenciaris de Catalunya. Molts 
presos, alguns dels quals compleixen condemna a diverses pre- 
sons d’arreu de I’Estat, han escrit demanant que el Sindic inter- 
vingui a fi que se’ls apliqui les mesures de reinserció social o el 
trasllat a presons catalanes per estar prop dels familiars. 

La situació penitencihriii R Catalunya és molt greu 8 causa 
principalment del procés dc massifaci6 quc es pateix a quasi 
iots eis centres corn a conseqüencia de I’augment de la poblacib 
t’eclusii, situncii, que es pot qualificnr de limit. La solució cl’a- 
questa situacib requereix mesures urgents a fi que a les prcsons 
els drets humans siguin plenament garantits i efcctivamcnt 
respectats 

El problema existent a La Roca del Valles des de fa cinc anys 
com a conseqihcia de la decisió de I’AclministraciÓ de COI+ 

siruir iin centre penitenciari en el seu termc municipal i con- 
cretament a la Finca Can Ribas, 6s I’origen de la qucixa presen- 
tada per I’hjuntament de Lri Roca amb data 22 de novenibre 
dc 1984, demanant la intervencib del Síndic. La qucixa aiiavcz 
dirigida a la vcgada contra el Ministeri cle Justícia i la Generali- 
tat. L’nssurnpte era complex perquk tambe van arribar a la 
nostra Instilució altres queixes, com les presentades per I’A- 
juntament de Cardcdeu o I’Associaci6 de Veins de Santa 
Agnes de Malanyanes (La Roca), i 1’AssociaciÓ de Ve’ins de La 
Torreta (La Roca), oposant-se al fet que c3 centre fos censtru’il 
a altres finques ídternativcs. Fruit de les converses mantingu- 
des pcr la Institució, es va aconseguir u11 acord entre els Alcal- 
des de La Roca del Valles, Granollers, Cardedeu i Vilanova del 
Vaii&s, principals afectats pel Projecte, els quals firmaren un  
document, amb data 18 de clesembrc de 1984, on els Alcaldes 
manifestavcn Iit voluntat comuna d’enviar un protocol al Mi- 
nisteri de Just ícin dernmnnt un canvi cl’ubicació del centre pe- 
nitenciari a una altra finca situada al mateix terme municipal 
de La Roca del Vallks. No obstant aixb, l’acord no produí eis 
dcclcs esperats ja que cls respectius Ajuntaments 110 possi bili- 
liircn que finalment la nova proposta fos presentada al Ministe- 
ri de Justícia. 

ANNEX, AMBIT INSTITUCIONAL DE E I 3  
7 AREES DTSTUDI I TRAMITACIÓ DE 

CES QUEIXES 

Arer-1 I : Pwxidhnria 
S’inclouen en aquesta Brea: 
a) Les queixes que facin referkncia a les actuacions d’un ens 

o un brgan administratiu dependent del Departament de la 
Presidbncia de la Generalitat. 

b) Les queixes que afecten les actuacions d’un ens o un 
brgan administratiu dependent del Ministeri de la Presidencia, 
del Ministeri de Defensa i del Ministeri d’Afers Estrangers, 
que, igual com totes les referents a actuacions de I’Administra 

ció central, s’han d’enviar a la institució del Defensar del 
Pueblo, 

c) Aquelles queixes de caracter general que pel seu contin- 
gut no es poden incloure en una aren concreta. 

d) Els escrits relacionats amb les solkituds presentades 
pels interessats a fi que s’interposi rccurs d’inconstitucionalitat 
o recurs d’cemparament davant el Tribunal Constitucional, que 
també s’han d’enviar al Def‘en~~r  del Pueblo que és qui esta le- 
gitimat per interposar-los. 

Area 2: Govemacici i Adminisíracih Locd 
S’inclouen en aquesta irw: 
a) Les qucixcs que facin refwkncia a les actuacions d’un ens 

o un brgan administratiu dependent del llepiirlament de Go- 
vcrnacib de la Generalitat. 

b) Les queixes que afecten les actuacions d’un ens o un 
brgan administratiu dependent del Ministeri de I’interior o dcl 
Ministeri d’Administracib Terri torial I 

c) Les referents a actuacions dels ens Ioci31s de Catalunya. 
Area 3: Emsenyument i I:ultura 
S’inclouen en aquesta area: 
a> Les queixes que facin referencia a les actacions d’un ens 

o lhrgan administratiu depenent del Ilepartarnent d’Ensenya- 
meni i del Departament de Cultura Qc In Generalitat. 

b) Les queixes que afecten Ics actuacions d’un ens o un 
orgdn administraliu dependent del Minislcri d’Educaci6 i ci- 
h c i a  i del Ministeri cle Cultura. 

Area 4: 
S’inclouen en aquesta Brea: 
a) Les queixes que facin referkncia a les acluacions d’un ens 

o un brgan administratiu dependent del Departament de Sani- 
tat i Seguretal Social i dcl Departament de Treball de la 
Generalitat . 

b) Les queixes que afecten les actuacions d ’ m  ens o un 
hcgaii tidministratiu dcpcndcnt del Ministcri de Sanitat i 
Consum i dei Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Politica Thriioriul i Ofirm i‘hbliqim - IndStriul i 
t;:nprgh 

Sunitat i Segirmut Sociul- nebuíi 

Area 5: 

S’inclaucn en aquesta hreu: 
a) Les queixes que facin referencia a les actuacions &un ens 

o un brgan administratiu dependent del Departament de Politi- 
CR Territorial i Obres Públiques i del Departament d’lndiistria i 
Energia de la Generalitat. 

b) les queixes que afecten les actuacions d’un ens o iin 
brgan administratiu dependent del Ministeri d’Obres Públi- 
ques i Urbanisme, del Ministeri d’IndÚstria i Energia i del Mi- 
t i  isteri de Transports, Turisme i .Cornunicacions. 

h a  6: Econorniu i Fimncrs - Agricultura, Kama~leria i 
Pesca - Comerg, Consum i Turisme 

S’inclouen en aquesta Area: 
a> Les queixes que facin referkncia a les actuacions d’un ens 

o un brgan administratiu dependent del Departament d’ Eco- 
nomia i Finances, del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca i del Departament de Corner$, Consum i Turisme dc la 
General i t at . 

b3 Les queixes que afecten les actua4ions d’un ens o un 
brgan administratiu dependent del Ministeri d’Econorniu i Hi- 
senda i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Area 7 :  Justíciu 
S’inclouen en aquesta &rea: 
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a) Ces yiieixes que raciii rercrencia a ics actuacions d’iin eiis 
o un brgan aclministrat iu ciepcncícnl del Departament de Justí- 
cia en aqucllcs materies yiie han estat traspassades a la 
ticiieralilat. 

b) I m  qucixcs qiie afecten Ics actuacions ci’un eiis o u n  
hrgan administratiu dependent del Ministeri de Justícia. 

c) Les i*elaicionades amb el funcionament de I’Administra- 
ci6 dc Jiistícia i concrctamenl amb la tramitació i cxccucib dels 
processos jurisdiccionrds (dilacions i altres liossi hies 
irreguiaritnts). 

CONS I III It AC IONS FI N A 1 3  

A la presenlaci0 del present document S ~ ~ I I I L I I I C ~ ~ V ~  (1 ue 
aquest primer inli)rrne es litnitariii ii cxplicar Ics iictuwions rea- 
litzíicles pcr la Instittició, a pnrlir del morncnl cn qut: es vil co- 
mptar amh els mitjans personals i malcrials impresciiidi bles 
pcI pocler comenqnr a complir Ics fiiticions i aconseguir c\s ob- 
jccliLis de la Llei l4/1984, CIC 20 CIC mar$. ‘Tiimhé s’afirmnva 
cluc, durant aqiicsis primcrs mesos, cs v8 h w e r  CIC complc- 
mentar cls esíorqos d’org~mitzacih de I n  iiovii Insti1 uci6 amb la 
nccessi tat d’mar estudiant, iramilant i resolent les queixes 
qm eren presentades 111 Síndic. La primera part del clr>cumcni 
in(iirrníi sobre la ci.caci0 dc l’cstruciura organiizaiiva dc la 117- 

stitucib i rcsutzleix els aspectes més in~pnríanls del procecfi- 
ment intern dc tractamcnt CIC Ics queixes. Ln  sej:ona pari I‘ri 
eina anilisi general cle les queixes amb una classificació d’acord 
kimb Ics 7 rirees d’estudi i tramitació. 

S’ha dc remarcar que dcl total de 606 qucixcs prcscntncles :I 
la Institucih fins al dia 31 dc dcscmbrc, el nombre de les estudi- 
adcs i quulificadcs definitivamenl és molt itlt (8 1%) i soiametit 
restaven un 19% ei1 estudi. També s’ha de considerar cluc 
cnlre les cstudiaclcs i aclnicses (38%), una gran part de Ics cluc 
s’havia demanat cl corresponeiit informe i\ I’Atlministrxih 
(6%) c~icara IIC) s’havia lingut temps suíicient per rebre la re- 
sposlit del Ilcpartamen [, Orgmi m e ,  Entitat o I>cpcndh-ia 
Administrativa afecluda. Tr-linpoc no hi havia hagut temps per 
coneixer el resultiit clc I’cstudi E possihle tramitacih de les 
qwixes  que, per referir-se il un hrgan de l’A,dministraciO de 
I’Estat ;i Gitaliinya, s’havicn cnviat ii la institucib dcl Defensor 
clcl Puclslo ( I  2%). Iin acabar I’any s’hwien resolt o es trobaven 
CII í ‘ iw CIC rcsoluci6 d 6%, després de rebre el preceptiu infix- 
iiie de I ’hcl m i II i siració. 

A& que, per ~ i n  costat, I’imbil de l’intbrrnc cs liinila prhcti- 
cainent ;i1 treball ret durant trcs iiicsos i que, pcr l’nttrc coslat, 
el nombre de ies qucixcs iidmcscs, trfimitacles i resoltes ii 3 1 de 
dcsemhrc de 1984 no pcrnieth k n i r  els fonaments sufkienls 
per fcr ~ i n n  valoracib ohjecliva ni tampoc arribar n uncs conclu- 
sioiis sblicles sobre l’acluxi6 de I’Ailniinistrcib Autonbmica i 
Local en rclació rim13 ei respecte dels drets tbnamcntals i les l l i -  
bertats pirhliques clels ciutadans a Catluriyn, ayucsta Instilucib 
es limiiara, solm la basc dc la tasca i’ch íins m, ;i ícr csmenl 
dcls aspectes següents a títol de consicleracions linals: 

. .. . - . -. ._ . . ....... . . .. .. . .. - 

1. En primer lloc s’ha de rlestxar I’clcval nombre de 
clucixes (606) presentades en aquesta InstitLici6 des de 1i.t scva 
crcació. Si a riyuesta quanlitat se l i  sumen les 2.819 queixes 
que, procedcnls de Catalunya, han estat prcscniacles clavant la 
inst itucib del Defensor dcl Pueblo, el resultat total, durant tot 
I’any 1984, és clc 3.425 clucixes. 

Cal considcrar qtie entre les 606 qucixcs prcscntades ciavani 
la Institucib del Síndic de Greuges, n’hi ha un elevat nombre 
d’inadmeses (43% dcl tolal) que demostra que hi ha una Mt:i 
d’infornxicib sobrc quines són les rmiltats del Síndic. 1’1 fet 
que en quasi fa meitat de les queixes prcscntadcs s’obscrvi iiriii 

falta dc fonament o de pretensió concreta, o que han estat prc- 
scntadcs a la I nstil ució scnse havcr reclaniat prcviamcnt 
davani I’Aclrninistrxib urectacla o simplcmcnt yuc es trncta de 
yücstioiis privades cntre particulars en les quals no es pot inlcr- 
vcnir, dcmostra que sbii molts els ciukaclans que desconeixen 
quina 6s la vcrilable missió de la Institucib, la qual solnmcnt 
pot supervisai. I’actuacih CIC I’Arlrninistiuci6 a fi que els drets 
fonatnentals i llibcriats piibliqiies dels ciutadans siguin rcspcc- 
lats. SOn molts els casos eri que s’ha ct’cxplicar als inlerevsats 
que ncuclcixcn a les oficines cle la Institucib yiic cl Símlic no 6s 
LIII jutge ni LIIZ legislador, ni pot interlkrir cii la hnci6 dels acl- 
vocats i procL1r;dors en els assumptes pinivals. Creicrn, per 
tnnt, necessari realitzar, amb l’ajut dels mitjans dc comuniw 
ci6, 1111 csforq a fi que els ciutadans concguin quan pocleii * 

acudir a la tnslitucib. 

11. Es pot aiirmar que, si bé les qucixcs af‘cctcn ~ O ~ C S  les 
hrccs d’actuacib de l’kliminislracib, cl #2%0 (499) s’englohen 
dins tres Arces: Governació - Administracih Local, Justícia i Sa- 
nitat i Seguretat Social-Trchall. Aixb clcnota que es en aqucsls 
aspectcs dc la vida cornunitkria on cls ciutadans observen tnk 
mancalices c) irrcguhrilais en les actuacions de I’AdministracI- 
6. També es pot subratllar quc és en l’iirnbit dels drcls CIC carhc- 
ter economic, social i cultural OH cls ciutadans manifesten més 
insntisfiwcions o inquictuds, augimcnlacles per 12-1 situació clc 
crisi ccnnhmica que afecta, sobreioi, les persones cn atur i 
sense clrei a lirestacions per (lesocupacib bC pcrcluk no han iic- 

cedit i t  Liti  primer ireball, o bk perquk I’lian pcrclut, i és espcciul- 
rncnt clificil la silucih dels qui tenen més de 55 anys. S’ohserw 
en cnnvi que cls drets de caricter cívic i polític sbn bhicament 
observats, ciiciirii cluc cal insistir en la gran yiiantital de 
q~icixcs cn rclació amb el funcionarncnt CIC l’AclrnEnistraci6 dc 
duslícia que denuncien I’cxistkncia dc dilacions excessivcs cn 
la irarnitacib dels proccssos jurisdiccionals o en I’execucib clc 
sen tkncies. 

Existeix turnhé una prictica I-ihusiva del silenci izdminislraliu 
per pwt dc I’AdministraciÓ quan se l i  reclama la revisi6 dels 
scus actes. 

IíI, En tercer lloc cal manifestar que quan la Institucih s’ha 
dirigit ii I’Administraci6, tant l’auionbmica c m i  la local, h;i 
[robat iina oberta i total col-laboixi0 per part ilcls ileparta- 
ments, Organ i mes, h i  t i I als o De lien den ci es ad m i nis t rali ves 
amb les qual’s s’ha relacionat. Nornbx cn alg~in cas s’ha hagut 
de fer un recordatori vcrbal pcrquc cnnlestks dins cl ~ermiii i  es- 
tablert per l’iirlicle 19 de la Llci. Iacs relacions existents amh 
idguns  iirguns de I’Administracib de I’lWat ii Catalunya durant 
aqucsl periode, com pcI excmple la Iklcgaci6 dcl Govern ii 

.. - . . .. . -. ~ - - ,  - . . . . . ~~ . . _. ... ..... 
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Catalunya, els Governs Civils i altrcs organismes de I’Estat, 
han resultat cl’estreta col.laboracih i han permks la solució de 
malts problemes plantejats per diversos ciutadans que han 
acudit a la nostra Institucib. 

Finalment, després de I’experiencia del camí fet fins ara, 
desitjo repetir allQ que vaig manifestar et dia de la presa cle pos- 
sessib com a primer- Síndic de Greuges de Catalunya: en el  
sentit que aquesta Institució pot complir una gran tasca, junta- 
mcnl i cornplcrncntant els altres mitjans tradicionals de control 
de I’AclrninistraciÓ ja existents, en la gran missió de dcfcnsar 
els drets fonamelitals i I l i  bcrtats phbliques reconegudes en el 
Títol I de la Constitució. 

L‘cxperikncia d’aquest curt termini ens rfóna una mostra del 
que pot scr la institucib del Síndic de Greuges en cl futur del 
nostrc pais quan estigui realitzada la iotal organitzacib t&cnica i 
administrativa de la Institucib. Hem de tenir en compte la tasca 
complerta fins mi, realitzada amb una exemplar entrega i espe- 
rit dc col-laboració per un rcdiiit grup de 8 persones que han 
dedicat moltes hores i moltcs il.lusions, perh que per sobre de 
tot, han iletunt amb total esperit d’equip, pel que s’ha aconse- 
guit unit labor conjuntada el resultat de la qual ha estat 1’eficaG 
servei d’orientacib i solució als problemes que ens han estat 
formulats pels ciutadans en les seves queixes. Esperit que con- 
siderem indispensable conservar per portar c? terme els millors 
resultats ~ ~ e r  a I’empresa que el Parlament de Catalunya cns va 

confiar. En aquest ordre de coses, a part de tot el pcrsonal in- 
scrit al servei, cal destacar, per sobre de tot, la dedicació de 
I’hdjunt senyor Jaume Gine i Daví i la valuosa assessoria de la 
senyora Maria J. Arnau i Sala i del senyor Elies Rogent i Albiol 

Aquesta Inslitució vol manifestar el desig de mantenir un 
diileg constant, constructiu i operatiu amb els poders Públics, 
amb I’AdrninistraciÓ Pública de la Generaitat i els ens locals de 
Calalunya, als qual supervisa i amb el Parlament, a qui ha d’in- 
formar de la seva actuacib. Fspercm que aquest primer informe 
ordinari de I’any 1984 quc es prcscnta al Parlament, aixi corn 
els informes ordinaris i extraordinaris que s’elaborin en el 
futur, puguin servir als Poders Públics perquk reflexionin 
sobre la necessitat d’esforqar-se cada vegada més per aconse- 
guir que sigui efecth el dret que té tota persona de participar 
dels beneficis de la vida en societat. 

Barcelona, 25 de marc de 1985 

Ei Sindic de Greuges 
Frederic Rahola i d’Espona 




