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s~ssr6 PLENARIA ~ l i m .  27 

La s~ssiri s’uhre c1 les cinc de la tarda i set minuts. Prrsiderjc 1% 
Sr. Vice-president Primer del Parlament, acompanyat de 17. Sr. 
Vice-presidtwt Segon, de 17. Sk Secretari S~jy1p1, de la I. Sra. Secre- 
thria Terceru i de 1% SI: Secretari Quurt. Assisteixerz la Mesa l’qfi- 
cia1 Major i la Lletrudu Sra. Fbldii. 

Al banc del Govern S e U m  eh H.  Srs. Cunsellerx de Gowracib, 
d’flnsenyament i de Politicu Territorial i Obres Pzihliques. 

Ordre del dia 

Punt Únic : &bat sobre 17n forme de I’any I984 presentat pel 
Síndic de Greuges. 

El Sr. VICE-PKESIDENT PRIMER : Comenca la sessib. 
Corn saben els senyors Diputats, aquesta sessib ti: un h i c  

punt de I’ordre del dia la seqiibncia del qual es desenvoluparB 
d’azord amb la norma supletoria dei Reglament sobre la trami- 
tacib parlamentaria de I’iinforme anual o dels informes ex t raor- 
dinaris del Sindic de Greuges, 

Voldria recordar que el debat en ple de 17lnforme del Síndic 
de Greuges s’ajustarh al procediment segUent : el Síndic de 
Greuges ha d’exposar oralment el resum del dit Informe 
davant d’aquesta Cambra. Tot seguit, i finida l’exposicib, el 
Síndic de Greuges abandonarh el Salb dc Sessions i tol seguit 
podrh intervenir un representant de c i ~ h  un dels Grups parla- 
mentaris per fixar llur posici 6. 

Amb motiu d’aquest debat, voldria informar als senyors Lli- 
putats que no podran presentar-se propostes de resolucih. 

Per tant, cl punt hnic d’aquesta sessió ks Debat sobre I’Infor- 
me de l’any 1984 presentat per la Sindicatura de Greuges. 

Estic segur quc no esclipa de I’lztenció dels senyors Diputats 
la importhncia d’aquesta sessih. El 28 de febrer aquesta 
Carnbrri va aprovar la Llei del Sindic de Greuges, el juny, el 27 
de juny concretament, de t’any passat va ser votat el Síndic, va 
iniciar, per tanl, el seu treball la Sindicatura i avui penso que 
esdevé una data historica en cl moment quc el mateix Síndic, 
davant d’aqaiesta Cambra, presenta el seu Informe. 

Na hi ha dubte, per tant, que allb que significa aquesta Insti- 
tuc% en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públi- 
ques, avui, en aquesta sessih, cornenp d’una rnmerit irnpor- 
tanl i definitiva amb aquesta sessió, que he qualiticat i torno a 
qualificar de carhcter histbric. ks per aixb que voldria invitar 
1’Honorabie senyor Frederic Kahola, Síndic de Greuges, a 
acostar-se a aquesta tribuna per referir el corresponent informe 
sobre la Sindicatura. 

Moltes grhcies. Honorable senyor Frederic Raliola, Síndic 
dc Greugres, té la paraula. 

El Sr. SiNDlC DE GREUGES (Frederic Rahola) : Molt 
Honorable President, Honorables Consellers, senyores i seny- 
ors Diputats. Permeteu-me que les meves primercs paraules 
en aquesta sessi6 de presentació del primer Informe del Sindic 
de Greuges davant cl Ple del Parlament de Catalunya sigui per 
manifestar I’agra’iment de tots els qui componem la Institucib, 
pel gran honor que ens feren en confiar-nos la gran responsabi- 
litat de fer realitat una institucib que, sense precedents imme- 
diats en la histbria del nostre ordenament juridic, fou creada 
per I’aarlicle 35 de I’Estatut d’Autonomia amb una missib tan 

bhica en el marc d’un Estat social i democrhtic de dret, corn 6s 
ara defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels 
ciutadans de Catalunya. 

Ei nostre profund agraiment a tots els Grups parlamentaris, 
que sempre han donat suport a aquesta nova Enstitucib d’o- 
rigen parlamentari, perqub, tal corn deia un Diputat de la Co- 
missió del Síndic, aquesta és una institució Rel Parlament 
creada per estar al servei de tot el poble de Catalunya, i per 
aixb, cal considerar-la una institució de tots els Grups parla- 
mentaris. En especial volem destacar el constant ajut rebut del 
President de la Cambra, dels Vice-presidents i dels altres mem- 
bres de la Mesa, i també la valuosa collaboració de la Comissió 
del Síndic i de la Comissió de Govern Interior, com també l’as- 
sistkncia generosa d’altres serveis del Parlament. Tots ells ens 
han ajudat a anar superant les dificultats que sempre poden 
acompanyar ia posada en funcionament d’una nova institucib, 
i en definitiva, ens han facilitat que avui puguem presentar 
aquest primer Informe corresponent a Ics activitats desenvolu- 
pddes durant I’any 1984, donant compliment a alli, que esta- 
bleixen els articles 2, 4, 30 i 31 de la Lici que regula la 
Institucib. 

Aquest informe ha estat publicat en el Butlletí Oficial del Pur- 
¡oment. Per aixo, i per no repetir el que vosths segur que ja han 
llegit i no sobrepassar el marge de temps que la Presidkncia 
m’ha indicat, voldria limitar-me a exposar un resum d’aquells 
aspectes i dades més importants de l’lnforme que poden servir 
perquk vostks coneguin i valorin qui: és el que s’ha fet durant 
l’any 1984.1 aquí cal remarcar cluc, si 1x5 la Llei del 20 de mar$ 
de 1984 fa referencia a un informe de les activitals de tot un 
any, aquest primer Informe es limita a explicar les actuacions 
realitzades a partir del moment en que vaig prendre possessio 
del chrrec i la Institucib va comptar amb mitjans personals i ma- 
terials imprescindibles per comenqar R cxercir Ics funcions i as- 
solir els objectius de la Liei.  

Han estat uns primers mesos en quk s’ha hagut de comple- 
mentar l’esforq d’organitzaci6 de la nova Institucil, amb la ne- 
cessitat d’anar estudiant, tramitant i resolent Ics peticions i 
yuei xcs presen tcldes pels ciutadans. Aquí voldria su hratl lar es- 
pecialment la cornpetkncia, la dedicació i l’esperit d’equip d’un 
grup rediiit de vuit pcrsoncs, de les quals solament I’acljunt i 
dos assessors eren els encarregats d’ajudar-me en I’estudi i 
qualificacio i tramitació de les 606 queixes rebudes, ja que els 
al tres col-lnboradors exerceixen tasques administratives i 
auxiliars. 

Ja he miinifestat que no ens proposivern repetir el que ja ha 
quedat recollit cn l’fnforme, perQ si que volem recordar que la 
nostra Institució ha cregut convenient que alguns capítols de la 
primera part de I’Inforrne fossin dedicats a explicar quins són 
els ocigens de ia Institució, quines sbn les funcions del Síndic, i 
tambB s’hi ha inclbs una breu sintesi dcl procediment intern de 
tractament cle les queixes. Amb aquesta explicació es pretén 
of’crir als ciutadans, i tarnbk a I’hdministracib i als funcionaris 
en particular, un breu comentari doctrinal i prhctic a la vegada 
sobre els aspectes mks importants dc,la Llei del Sindic, i d’a- 
questa manera donar informació sobre una institució que vol 
fer de pont entre el ciutadh i I’lldministració. Cal que no obli- 
dem que, si bé la Institucib neix amb la missib de supervisar 
?’Administració, el Síndic ha de ser un factor de confianca, no 
solament per a l’administrat, sinb també per a l’Administraci6, 
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i si de i’cstudi d’una queixa sc’n segueix que una ciependkncia 
administrativa o un funcionari ha actuat correctament, així cal 
comunicar-ho a les parts. 

Trimbé hi ha un capítol dedicat a explicar el procks d’entrdda 
en runcionament dc la Institucib, Pel que fil i1 aixb, en el 
moment de la presa dc posscssió ja vaig manifestar e1 desig de 
comenqar amb estructures simples a fi d’evitar el risc de buro- 
cratització, ja que el que es pretén és que, amb la finalitat de 
servir millor els ciutadans, la institució estigui orgunitzada de 
forma &$I, flexible i cficaq i ,  it mes, complint la voluntat del le- 
gislador, que sigui de mcil accks per a tothom. 

Aquesta voluntat d’evitar tot risc de burocratització explica 
la raó per yuk no s’ha contractat tot el personal previst, tant en 
el prcssupost (Ec 1984 corn en el d’aqucst any, a l’espera de 
saber quina ks la quantitat i la qualitat de Ics queixes que arriba- 
ran normalment a la Institucib 8 curt o a mitjh termini, i tambb 
fins que sabrem el resultat del procés d’inlbrmatitz:icit, de I’ofi- 
cim, que es concretarri dins dcls mesos vinents. 

Voldria subratllar que u11 dels criteris dc la ínslitucil, quant a 
selecció de personal, va ser de designar aquells funcionaris de 
1’AdministraciÓ que poguessin tornar a 1’Adrn i nistracib d’o- 
rigcn en deixar de prestar servci al Síndic dc Greuges. Aquest 
sistema, adoptat pel Defcnsor del Poble, i previst en totes les 
&res lleis autonomiqucs regulaclores de la Institució similar, 
hauria facilitat cl nomenament de funcionaris especialitzats et1 
Arces administratives determinades. Mulauraclament, la nostra 
Llei no preveu la situació de serveis especials per als funciona- 
ris que siguin designats pel Sindic. Caldri esperar que quan s’a- 
provi la Llci de la FunciG Pública de i’hdministració ctc la Ge- 
neralitat, el problema rcsti resolt, s¡ mks no cn part. 

Igualment cal preveure que altres problemes derivats de la 
interpreta56 de I’article 33 de la Llei del Síndic, Únic articlc de- 
dicat a I’organització de l’oficina, puguin ésser resolts acle- 
quadament cn un futur immediat. No creiem necessari parlar 
iira sobrc el proccdirnent de la prcscntacIÓ i trarniiacib d’una 
queixa, cosa quc ja recull el nostre Informe, perb sí que cal dir 
que, tot i que el nombre de queixcs inadmeses és elevat, s’ha 
procurat interpretar arn b flcxibilitat els requisits formals esta- 
blerts per la Llei per poder-les acceptar. Per exemple, no s’ha 
íiplicat durant aquests primers mesos de funcionament de la In- 
stitució, la condició que estableix l’article I5  quan prescriu que 
H entre la producció del fel que és o4jecte de la queixa i la for- 
mulació escrita d’aquesta. al Sindic, no pot transcbrrer més 
d’u~i any>>. Aquesta condicib, ho repeteixo, no s’hn aplicat fins 
ara, si bé esperem fer-ho a partir del primer de novembre. De 
manera que fins avui no ha estat rebutjada cap queixa per ex- 
temporiinia. També s’ha demanat sempre en els escrits poc 
clars i dubtosos la corresponent ampliaciri de dades per poder 
decidir sobrc l’acceptació definitiva a IrAmit. Tarnb6 he dc dir 
que, encara que les decisions i resolucions del Sindic de 
Greuges no són ob-jecte de recurs de cap mena, el Síndic ha ac- 
ceptat queixcs que anteriorment havien estat rebutjacles si Ics 
posteriors alkgadnns o ampliacions de dades de l’intcrcssat 
apostaven nous fonaments quc justifiquessin I’adrnissió defini- 
tiva il Irhmit. Aixo explica per qu& el notnbre de queixes inad- 
messes e1 31 de desembre era de 263, mentre que el 28 de m i g  
han baixat a 250, un cop qualificades I:! quasi totalitat de les de 
1984. 

Finalment, en cas d’inadmissib, hcm explicat a l’interessat 

els motius de I’arxiu de la queixa, procurant d’orientar l’inte- 
rcssat sobre ics vies pertinents per resoldrc el scu problema. La 
Institució del Sindic de Greuges ha comencat a exercir durant 
aquests mesos les funcions que li han estat confiades. En 
primer lloc, la funci6 investigadora en rclació amb les queixes 
presentades, i que han estat admeses a trhmit. Tanmateix, 
durant aquells primers mesos en quk s’han dedicat molts esfor- 
GOS a les tasqucs d’organització, no es va iniciar cap expedient 
d’ofici, facultat que la Llei ofereix al Síndic, i de la qual si que 
hem fet ús durant aquest any 1985. Cal destacar que fins ara 
I’Administraci6 ha col-laborat de forma positiva, responent a 
Ics peticions sol-licitades per I u  Institució, i tim i tot, en alguns 
casos, hi ha correspost abans d’esgolar-se el termini previst jm 

la Llei. 
En segon lloc, s’ha desenvolupat una funcib dc mediacii, 

entre I’AdministraciÓ i l’administrat, i s’han proposat, cn el 
marc de Ea iegislacib vigent, fórmules de conciliacib o d’acord 
entre les parts afcctades. La Institució ja ha tingut oportunitat 
rl’intervenir corn a instsincia conciliadora en alguns casos en 
que  ha obtingut resultats: positius. Podrim recordar, licr ex- 
emple, el conflicte que des de fa anys enfrontava I’associaci6 
de pares d’alumnes d’una escola del districte vuit& de Barcelo- 
na i un col-lectiu de veins cl’una finca quc se sentien afcctals 
per un projecte de construccib d’una novil cscoin a la finca del 
costal. Si bé no es tractava prbpiament d’una queixa conlra 
I’AdministraciÓ, la Institució va instar a tenir diverses reunions 
que desenvocaren en la firma d’un acord entre les parts interes- 
sades en preskncia del Sindic de Greuges. Aquest acord ha faci- 
litat la realització de Ics obres. En el mateix ordre de coscs, cal 
recorclar la mediaci6 en el conflicte del colkgi de República 
Argentina de Barcelona, 

En tercer lloc, s’ha procurat semprc, amb els mitians arn13 
quk ara es compta, de complir la funci6 informaclora i orienta- 
dora a tots els Entercssats que han acudit a la Institució. Aquesta 
funció la considerem hisica, tenint present la greu manca d’in- 
formació que existeix en grans sectors de la població en relació 
arn b l’hdm i n i st raci Ó. Aquesta rnan ca d’i n forrnaci Ó comenp 
pel desconeixement de I’existkncia i les possibilitats d’inter- 
venci6 del Síndic de Greuges ii causa de la novetat de la Inslitu- 
ció. Aquest problema de la manca d’informació dels ciutadans 
en  relacib amb l’abast, la naturalesa i Ics funcions i limitacions 
de la Institució, problema que també pateix el Defensor del 
Poble, és un aspecte que ens preocupa i tarnhk preocupa els 
membres de la Comissió del Síndic. Tal corn deia un represen- 
tant ci’un Grup parlamentari de la Comissib, del desconcixe- 
ment sc’n deriva una infrautilitzacib dc la Institució per part de 
les persones que no en coneixen l’existbncia. D’altm banda, la 
Cuncib del Síndic sofreix un cert trastorn degut H l’elevat 
nombre de qucixes dc carhcter privat que ens s h  enviades i 
que, després de l’estudi corresponent, han de ser rebutjadcs 
:lmb ia corresponent comunicació a I’interessat sobre eis 
motius de la no-ahissib. Aquesta Institució tambk creu ne- 
cessari -i aixb ho diu l’lnforme- realitzar un esfor$ arnli la 
colhiboracih dc IXdministraci6 per donar coneixement de ¡’e- 
xistkncia i les possibilitats d’acudir al Síndic. Pel que fa 11 aixb, 
hem recollit el suggeriment del Diputat scnyor Casares d’ela- 
borar un opuscle divulgador, que ja tenim en projecte, el qual, 
amb l’ajut cconbmic necessari, podria ser objecte d’una amplia 
difusió pel país, i també el suggeriment del Diputat senyor 

.- . --. 
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Pujol, que manifesta la. necessitat de procurar tenir més preskn- 
cia en els mitjans de cornunicacib. 

Finalment, durant I’any 1984, tenint en compte la situacib 
de la tramitació de les queixes rebudes fins al 3 I de desembre, 
aquesta Institució va considerar que encara no es tenien prou 
elements de judici per exercir la funció de proposar possibles 
modificacions en els criteris interpretatius en l’apiicacib de les 
disposicions normativcs. Tampoc no s’han fet recomanacions 
per introduir possibles modificacions als textos normatius. De 
iota manera, a mesura que wanci el procediment d’inves- 
tigació i rcsducib de les queixes prcsentades, es pcnsa formu- 
lar -si escau al llarg d’aquest any- els advertimcnts, les rcco- 
rnanacions i eis suggeriments relatius ais deures @als de les 
autoritats i ei personal al servei de i’Administracib ptibtica cn 
les seves relacions amb els ciutadans. 

En la segona part de 1’Inf’osme es fk una anhlisi de les 
queixes rebudes fins al 3 1 de desembre. Com ja saben els seny- 
ors Diputats, el nombre de queixes presentades a la Institucib 
d’ceqa que fou creada vit ser de 606. El nombre de les estudia- 
des i qualificades en aquella data era molt alt, el 8l0/o. 1 en resta- 
va solament en estudi un 19O/o, la major part de les quals corres- 
ponien ii les queixes formulades durant les últimes setmanes 
de desembre. Cal destaczw, en primer lloc, I’elevat nombre de 
queixes, 43%, que no lian pogut ser admeses a trhmit perque 
no complien els requisits legals. Moltes d’elles feien referkncia 
a qiicstions o relacions privadcs, cntre particulars, sense inter- 
venci6 de I’Administracib. D’altres havien estat presentades 
sense haver reclamat prkviament davant 1’Adrninistració afcc- 
larla, o bé demanaven la revisió de s e n t h i e s  o rcsolucions 
fermes dictactcs pels tribunals. En aquest sentit, sempre hem 
indicat als interéssats que no podem interferir en iu important 
fiinci6 dels professionals en lliure exercici en els assumptes p i -  
vats. Tamb6 els informem que el Síndic no és una instiluci6 
substilcltoria dels organismes administratius, que han d’exmi- 
nar prkviament les pretensions del ciutadB, cluc tampoc no pot 
intcrvcnir quan la qiiestió objccte cle queixa queda sota el con- 
trol dei poder judicial, o j a  ka estat jutjada pels tribunals. La 
nostra Institució és un mecanisme que augmenta la proteccib 
de I’individu clavant cle I’Administraci6, i que complementa 
els mitjans dc control tradicionals, perb mai eis substitueix. 
D’altra bancia, moltes qucixcs han estat rebutjades quan, des- 
prbs d’estudiar-les a fons, s’ha comprovat que I’Aclministracih 
havia actual correctament. El nombre de qucixcs cstudiades i 
admeses el 31 de desembre era de 226, de les quals 126 havien 
estat admeses provisionalment en el sentit que hi faltava una 
ampfiacib clc dades o documcnts a fi de poder-ne decidir defini- 
tivament I’admissib a trhrnit. D’altra banda, 35 queixes estaven 
en tramitació, 39 havien quedat resoltes o estaven en fase de 
soIuci6, dcsprés de la corrcsponcnt tramitació davant de l’orga- 
nisme afectat, i 26 s’havien enviat a la Institucib del Defensor 
del Poble. 

Com a complement d’aquestes dades els interessa4 saber 
que amb data 28 de maig la situacib de les 606 queixes presen- 
tades I’any 1984 ks la segiient : n’haii estat estudiades i qualifi- 
cades 592, el 98%, i solament cn resten en estudi 14, un 2%). El 
nonibrc d’inadmeses és de 250, un 41°/0, i el nombre d’admeses 
6s de 342, iin 57‘yo, de les quals n’hi ha i 56 de resoltes o en fase 
de resolució, %%O del total, 46% de les admeses. 

Finulment, hi podem afegir que el nombre de queixes rebu- 

des des del comenqament de I’any 1985 fins al dia 28 de maig 
és de 702, xifra que representa un augment en relació amb la 
mitjana de I’any anterior. Si ho comparem amb I’any 1984 es 
demostra que, a mesura que els ciutadans de Chtialunya van 
tenint coneixement de I’existkncia de la Institució del Síndic 
de Greuges, augmenten les queixes que ens són presentades. 
Indubtablement, la proximitat de la nostra Institució, tant re- 
SpeCtC a 1’AdministraciÓ afectada com respecte al ciutadh, afa- 
voreix la relació directa i personal cntre el peticionari i la Insti- 
iució, i ,  per tant, permet aconseguir una actuació inés rBpida i 
eficaG respecte a la qüestió i el problema que 6s objecte de la pe- 
tició o queixa. 

Corn ja diem en el nostre informe, totes les queixes han 
estat classificades en funció de les rnatkries especifiques a quk 
es refereixen, diferencianbles en set Brees d’estudi i tramitacib. 

S’inclou tambk un annex QII es delimita quin 6s I’hmbit insti- 
tucional de cada hrea. Cal recordar que en cada Brea s’inclouen, 
tant les queixes que fan referkncia a ies actuacions de i’Admi- 
nistració autonbrnica i local, sobre ies quals ei Síndic té compe- 
thncics de supervisib, com les queixes que fan referbncia a ac- 
tuacions de I’Administraci6 central o del poder judicial, si bé 
aquestes s’han de trametre a la Institucib del Defensor del 
Poble, que és la que t6 cnmpetkncics per a decidir-ne I’admis- 
sib definitiva a t r h i t .  

En relacib amb les queixes que afectcn materies que segons 
l’artide 149 de la Constitucib són competencia exclusiva de 
I’Estat, hem de dir que si bé és cert que d’acord amb la Llci del 
Síndic, aquestes queixes es tramctcn al Defensor del Poble, 
també hem de recalcar que unit cosa 6s la competencia o in- 
compctbncia per tramitar-les nosaltres, i una altra cosa és la 
possibilitat que la Institucih pugui opinar i establir diklcg sobre 
mathies que, encara que siguin de la compethcia exclusiva de 
I’Estat, com és la de l’hdrninistracib de Justícia i la legislaci6 
penal i pen¡lenci8sia, la legislacib ?aboral i la dc la Scgurelat 
Social, s6n aspectes que afecten cls ciutadans de Catalunya. 
Per tant, creiem que el Síndic, a més dc tenir-nc ctmixcmcnt, 
té una autoritat moral que li permet manifestar-se sobrc 
aquellcs qljestions o materics relacionades amb els drets 
humans que, fruit de Ics peticions o queixes rebudes, puguin 
ser objectc de prcocupwió dins de la societat catalana al servei 
de la qual treballa la nostra Institució. 

Referent B les relacions de la nostra Iristiluci6 amb el Defen- 
sor del Poble, la nostra Llei estableix que el Sinclic ha de coope- 
rar amb el Defensor del Poblc i coordinar-hi les propies f’utici- 
ons. La Llei parla cle cooperacib i coordinació, mai de subordi- 
nació u jerarquia. I, efectivament, volem mmifestar quc entre 
totes ducs institucions hi ha un clima de total entesa i harmo- 
nia, tant pel que fa a les relacions personals, corn de total i 
oberta cooperació i col-laboració en cls aspectes tkcnics, ii fi d’a- 
conseguir una coordina& dc funcions i servir de In millor 
manera possible a tots els ciutadans. 

Voldria aquí subratllar cl nostre agraiment al Parlament de 
Catalunya pcl gran encert en preparar, abans i tot de l’aprovacjó 
de la Llei del Síndic, una Proposició de Llei per regular les rela- 
cions entre la Institucib del Defensor del Poble i les figures si- 
milars de Ics diferents Comunitats Autbnornes. 

Pensem que una vegada aprovada per les Corts Generals 
aquesta Llei, ser8 una via importanl per assolir una articuhcib 
adequada entre totes dues institucions, ja que, a part de dotar 
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ei Síndic de Greuges cl’una skrie de prerrogatives i garanties 
pcr al millor compliment de les seves funcions, també desple- 
garh i concretar8 la fbrma cl’aplicacih dels principis de coordina- 
cih i de coi-laboraci6 ja esmentats. 

Moli rhpidamcnt, voldria fer una sÍntcsi sobre els principals 
problcrncs quc s’hm estudiat i tramitat en cada una de les set 
hrecs que es clctallen en l’lnforme. En I’lirca de Presidencia, 
s’han rebut 16 queixes, de les quals 1 1 han estal rebutjades i 5 
han estat admeses. La major part es refereixen a assumptes ge- 
ncruls, dificilincnt enquudrables en una area coticreta, ja que 
moltes fan suggeriments i Ibrmulezi opinions sobre aspectes 
generals de la situació politica, social i economica del pais. 
‘ram bé s’han inclos en aquesta area les sol.licituds d’interposi- 
cib de recursos d’inconsti tucionalita t contra la Llei Antiterro- 
rista i la Llci d’Objecció dc Conscikncia. Aquestes sol-licituds, 
individuals o col-lectives, van ser trameses al Defensor del 
Poble, d’acord amb el que estableix i’articie 4 de la Llei. 

En l’hrea de Governació i Administracib local, en 173 
queixes s’agrupen quasi el 30% del total, que fa referbncia, la 
major pwt, a I’Administració local. De les 60 queixes relacio- 
nades amb Governació, moltes no es van admetre IierquB es va 
observar que no s’havia produit actuació irregular de 1’AdmL 
nistració. Les admeses feien referkncia a problemes relacionats 
amb la fumi6 pública, en aspectes concrets que afectcn tant a 
cx-funcionaris com a funcionaris en servei actiu. Tanbb desta- 
quem les queixes presentades per ciutadans particulars i també 
collectius de pares de familja, que es troben afectats per l’ac- 
tuació de determinats grups denominats {(sectes >>, i queixes 
contra la Policia Nacional, relacionades amb les dificultats dc 
l’ús de la llengua catalana en les comissaries. 

De les 113 queixes incloses en I’hmbit de l’Administraci6 
local, moltes van ser inadmeses pcrqub es va observar que i’in- 
tcressat no havia formulat prhviament cap reclamació davant 
i’Administraci6. Les queixes admeses revelen unit diversitat 
de problemes que afecten la vida local en general, i les relacions 
A~~minislració-administrlzt en particular. Cal destacar les relaci- 
onades amb l’aplicació de les ordenances municipals vigents, 
els increments d’impostos, arbitris i taxes municipals, Vexis- 
thncia de delerminades indústries qualificades o qualificables 
de molestes, insalubres, nocives o perilloses, situades als 
nuclis urbans, disconformitats amb el plantejament urbanístic 
i la seva gestió, inseguretat ciutadana i el funcionament irregu- 
lar de determinats serveis municipals. 

Encara que el nombre de queixes agrupades en l’area d’ense- 
nyament i cultura no és elevat, cal tenir en compte que molts 
casos representen interessos coklectius perquc afecten centres 
cscolars, públics O privats, i els peticionaris solen ser associaci- 
ons de pares d’duumnes o grups de professors i alumncs. S’han 
formulat queixes sobre Ics mancances en les instal-lacions i en 
el manteniment de centres escolars, i sobre la necessitat de 
substituir cls mbcluls provisionals per unes instal-lacions ade- 
quades i definitives. En molls casos, s’ha hagut de demanar un 
informe tant (z la Conselleria d’Ensenyameni com a l’ajunta- 
ment on radica I’escola. Tfimbb hi ha dues qucixes sobre els 
continguts i la forma de desenvolupar-se de les prhctiques d’al- 
gunes especiaIitats dc la formació professional i artística. 

En i’hrea de Sanitat i Seguretat Social i de Treball s’han 
incibs 162 queixes, que representen ei 25% del total. IZn 1’Brn- 
bit de Sanitat i Seguretat Social, moltes queixes fan referencia 

a prestacions econbmiques derivades de situacions d’i nvalide- 
sa, i a les compatibilitats o incompatibilitats de pensions, de- 
núncies plantejades per trcball~lors afiliats al rkgirn especial 
d’au tbnoms, assist encia mkdico-fartrmaci% t ica del treball ador, i 
funcionarnen t d’alguns ambulatoris de la Seguretat Social. En 
l’hmbii de Treball, es reflecteixen clarament alguns problemes 
que pateixen molis ciutadans que estan en atur i no troben 
feina. 

L’Area dc Política Territorial i Obres Públiques, agrupa sola- 
ment 38 queixes. En gcncral, es refereixen a problemes que 
afecten coldectius importants de ciutadans, com és lira I’exis- 
tencia d’abocadors incontrolats, urbanitzacions amb manca de 
serveis púbiics, polígons d’habitatges de protecció oficial amb 
mancances estructu rals i de serveis, problemes de deficikncics 
en la construcció cl’habitatges, tant de promoció pública corn 
privada, i diverses queixes contra les companyies su brnitiistra- 
dores de determinats serveis, com els d’aigua, electricitat i 
t elbfon . 

En 1’8rea cl’Economia i Finances, Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, Corner$, Consum i Turisme, solament hcm rcbut 16 
queixes, i cal dir que la major part corresponen a assumptes 
que són compethcia del Ministeri d’EEconomia i tiinances, ja 
que alguns interessats plantegen problemes relacionats amb el 
sistema tributari i la seva aplicació pcr Ics delegacions d’hisen- 
da a Catalunya. Aquestes queixes s’han enviat al Defensor del 
Poble. 

Finalment, hem d’cxplicar que en l’hrea de Justicia s’han 
rebut 164 queixes, que representen el 27,5% del total. S’ha dc 
subratllar que el 47% no van ser admeses, pes tal corn es tracta- 
va d’aw.mptcs de carhctcr preferentment privat, entre particu- 
lars, o de sol*licituds de revisió de sentbncies dels Tribunals de 
Justicia. La major part de Ics admeses es relacionen, bhsica- 
mcnt, amb els tres aspectes següents : dilacions o lentituds en 
la tramitació dels processos judicials, presons i reinserció social 
dels presos, i protecció i tutela de menors. 

Hem de recordar que totes les relacions amb el funciona- 
ment de I’Administració de Justicia, i concretament les que de- 
nuncien lentituds i pressumptes irregularitats en la tramitació 
dels procediments i en I ’execució de senthcies, s’han enviat 
al üefensor del Poble, ja quc, segons la Llei del Síndic, nos- 
altres no podem supervisar I’Administracib de Justícia, 

En canvi, sí que hem estudiat les queixes relacionades amb 
el funcionament de les presons o establimeiits penitenciaris dc 
Catalunya. Em permeto insistir en el que ja he dit en I’lnformc, 
en e1 sentit que la situació penitencihria a Catalunya és molt 
greu, a causa del procks de concentracib humana que es pateix 
cn quasi tots els centres, fet degut a ¡’augment de la població 
reclusa, que no ha anat acompanyat d’una compensació ade- 
quada de mitjans humans i materials. Aquesta situació, que en 
l’lnforrne qualifico de crítica, és particularment greu a la presó 
Model de Barcelona, on actualment hi ha 1.790 presos, presb 
que fou prevista per a un rnhxim de 650 internats. 

Referent a aquest problema, hem mantingut contacte perio- 
dic amb la Conselleria de Justicia, aixi com amb el Defensor 
del Poble -qui comparteix les mateixes preocupacions-, a fi 
de fer gestions prop de l’Administraci6 de I’Estat, per tal que 
s’accelcrin el trhmits per a la construccib de nous centres peni- 
tenciaris, entre ells el que serB ubicat a la Roca del Vall&. 

Com vostks ja saben, el tema de la Roca existeix des de fa 
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cinc anys, i la nostra Institució va intervenir degut a una peticib 
presentada per I’Alcalde de la Roca el passat 22 de novembre. 
Fruit de diverses gestions es va aconseguir un acord entre els 
alcaldes de la Roca, Granollers, Cardedeu i Vilanova del 
VaIlks, principals afectats pcl projecte, els quals firmaren un 
document per enviar al Ministeri de Justícia, oferint una passi- 
ble alternativa, que no va arribar a reeixir a causa cleh proble- 
mes sorgits posteriorment en el mateix municipi de la litoca. 

Per finalitzar aquesta síntesi, crec que cal fer les segijents 
consideracions crítiques : a) que les queixes fan referencia a la 
major part dels drets recollits en el Títol Primer de la Constitu- 
cib, i totes elles, globalment, s6n un reflex del desig dels ciuta- 
dans de comptar amb una Administració que sigui cada cop 
més eficaq i udequada a les necessitats de la nostra societat. 

b) Que de la distribució de Ics queixes en les set arecs respec- 
tives se’n segueix que l’hrea 2, de Governacib i Administraciú 
local, I’Area 4, de Sanitat i Seguretat Social -Treball, i i’hrea 7, 
de Justicia, engloben el 32% de la totalitat de les queixes, fet 
que demostra que aquests hmbits de I’Administració sbn els 
que més directament afecten els ciutadans, i on, pel nombre 
de queixes rebudes, es plantegen més problemes i, per tant, 
més insuficihcies i irregularitats cn Ics rclacions entre els ad- 
ministrats i l’Administraci6. 

c) Que és en l’hmbit dels drels de carhcter econbmic, social i 
cultural, on els ciutadans manifesten més mancances i insatis- 
hccions, augmentades per la si tuacib econbmica que afecta, 
sobretot, les persones sense feina i sense dret a prestacions, bk 
perquk no han accedit a un primer lloc de treball, o bé perquk 
I’han perdut, i aquí és especitzlment dificil la situacib deis que 
tenen mes de 55 anys. 

d) S’observa, kn canvi, que els drets dc caricter civil i polític 
són bhsicament respectats, encara que cal insistir en la gran 
quantitat de queixes en relació amb cl funcionament de I’Ad- 
ministració cie Justícia, que denuncien di tacions excessives en 
la tratnitacii, dels processos judicials, o en les execucions de les 
scntkncies dictades pels Tribirnals de Justícia. 

Existeix tarnbk una prhctica abusiva dei silcnci administratiu 
pes pari de l’Adrninistraci6 quan un ciutadh li reclama la revisi6 
dels seus propis actes. S’ha d’insistir que aquesta practica, 12 
més a més de dilattur indcgudarnent la li dels procediments, 
crca en els ciutadans la sensació d’insegurctat i desconfianqa se- 
specte a 1’Administració. Davant aquesta prhctica, la lnstitwcib 
procurari que I’AdministraciÓ vagi corregint aquest vici 
perque ei ciutada no s’lxi de quedar mai scnsc una resposta 
expressa. 

Senyores i senyors Diputats : umb aquest acte de presenta- 
ció dcl primer Informe davant el Ple del Parlament, acaba una 
primera fase molt important en I’endegament de la Institucib, 
una primera etapa de la qual Ics vostres Senyories han de fer la 
valoració. Nom1 tres ens sentim molt esperanqats davant el 
futur perquk sabem que comptem amb l’estimul que sempre 
ens ha donat aquesta Cambra. Tarnbb per la confianqa diposita- 
da cn la Institucib pels milers de ciutadans que han acudit a 
nosaltres i pcr la valuosa col4aboraciÓ dels departaments, enti- 
tats i dependhcies administratives amb els quals ens hem 
relacionat. 

Creiem que ens podem sentir satisfets de la tasca acomplerta 
fins m, pecb no per akb deixem de reconkixer que queda 
moli de camí per recórrer i s6n moltes les dificultats que co- 

mporta estructurar una nova institucib. 
Per acabar, solament hem de manifestar que la nostril Insti- 

tució, amb la seva autoritat moral, vol ser un instrument de 
dialeg dins la societat catalana. DiBleg amb els ciutadans que 
acudeixen s i  nosaltres per presentar les seves queixes o prcten- 
sions. DiBleg amb els diferents organismes de l’Administraci6, 
per servir millor els ciutadans. UiBieg amb el Defensor del 
Poble, amb ei qual cooperem i coordinem les nostres funcions. 
I, sobretot, dihleg amb ei Parlament, en nom del qual exercim 
la missió de defensar eis drets humans. En definitiva, volem 
fer de pont entre els ciutadans i cls poders públics en la tasca de 
defensar, juntament amb els altres mitjans de control ja exis- 
tents, i complementant-los, els drets fonamentals i les llibcr- 
tats ptlbliques dels ciutadans de Catalunya i ,  d’aquesla 
manera, aconseguir que ets valors superiors que propugna la 
Constitució i als quals fa referkncia l’article vuitk de ]’Estatut 
d’Autonomia, com ks ara la llibertat, la justicia, la igualtat i el 
pluralisme, puguin ser reals i efectius en el nostre país. 

1 6s amb I’esperanqa de contribuir a aquesta honrosa missió 
que w u i  hem presentat aquest primer informe ordinari corres- 
ponent a I ’any 1 984. 

Moli agrait per la vostra atenció. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Honorable senyor 

Frederic KahoIa, Síndic de Greuges, aquesta Presidbncia us 
agraeix 1’Jnforme que acabeu de referir en compliment de Var- 
ticle 30 de 1~ Llei del Sindic de Greuges -moltes gricies- i us 
invita a abandonar aquesta Sala de Sessions. 

(LYi. Sr, Síndic de Greuges s ‘absen fa del Sallí dc Sessions.) 
Iieprcnem, per tant, la sessió, i la1 corn ha indicat, en relacih 

amb la norma supielbria, aquesta Presidkncia invita els Grups 
parlamentaris a posicionar-se en torn de l’informe que acaba 
de rderir el Sindic de Greuges. 

De menor R major, té la paraula, en reprcsentacib del Grup 
parlamentari d’bquerra Republicana, I’Il.lustrc Diputat 
senyor Víctor Torres. 

El Sr, TORRES : Grhcies, Honorable President. Senyores i 
senyors Diputats, avui fa exactament quinze mesos que el Par- 
lament, aquest Parlament, va aprovar la Llei dcl Síndic dc 
Greuges, després d’un treball preparatori i meritori de la Co- 
missió, quc va tenir la virtut de portar la Proposicib al plenari 
sense cap esmena, i amb un sol vot particular que, si no ho re- 
cordo maiament, va ser retirat en els inicis de la sessib. 

Els diversos Grups parlamentaris, amb mks o menys entusi- 
asme, amb més o menys vehernkncia, varen manifestar llur sa- 
tisfacció pel compliment del que disposit I’articlc 35 del nostre 
W u t u t ,  1 alguns, fins i tot, sentírem una punta d’ernocjó quan 
el representant d’EEsquerra Republicana ens va recordar els ori- 
gens histhrics del Síndic de Grcuges. Aquest Síndic de 
Greuges, que va desenvolupar les seves funcions del segle XIII  
al segle X V I I I ,  és a dir, un període durant el qual la sobirania ca- 
talana no era una simple aspiracib. Aleshores, els greugcs --les 
queixes- es convertien en capítols de Cort contra la corona, 
contra els barons i contra aquells funcionaris que tenien la 
temptacih d’explotar o d’humiliar els humils. 

I-lan passat quinze mesos des d’aqueji dia i la nostra missió, 
avui, no és de recordar la histbria, sinó de fer un ballanG basat 
en I’informe que ens ha presentat el Molt Honorable Síndic dc 
Greuges; informe que, corn ja s’ha dit, abasta hicament els 
darrers mesos del 84, perquk vosies recorden que el Síndic va 
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ser nomcnat el mes de Juliol, el seu Adjunt va ses nomenat el 
mes d’octubre i hdliuc I n  instaHacib material de la Sindicatura 
CIC Greuges no es va consolictar fins II final de i’any 1984 en els 
locals dc la Diagonal. 

Naturalment, no vaig a fer una glossa de l’lnforrne comple- 
tíssim quc ha fet I’i-lonorable Síndic, Informe que podria 
encara completar-se amb la lectura del 13uflkfi n6mcro 5 1, dcl 
Purlament, que dOna detall complet de l’informe del Síndic. 

Se’ns han facilitat les dades necesshrics per a la nostra infor- 
maci0. Estem en possessió d’un inventari cxhaustiu cluc cns 
explica que es varcn presentar més de nou-ccnts escrits que ge- 
neraren niés de sis-centes: veritahlcs queixes. Sabem --sense 
sorliresa- quins s6n els hmbits mbs conflictius qtic se situen, 
corn era d’esperar, cn Govcrnacib i Administració local, Sani- 
tat i Seguretat Social, Justicia, i Treball. 

‘i‘ambk ens hem assabcntat, amb satisfaccii), que d’agosl a 
desembre dcl 84, alhora que creixia el nombrc dc queixes pre- 
scntacles al nostre Sintlic, disminu’ia paralklnmenl al nombre 
dc qucixes presenhdes al Bcfensor del i’ueblo, la qual cosa 
ens ve a demostrar que la ciutadania catalann, progressiva- 
tncnt, 6s més conscicnt CIC les possibi1it;its de la nostra 
Magistratura. 

1 també cns hem assabentat, amb intcrks perb sense cap sii- 
tisfacció, que, dels escrits presentats, el 48Oío han estat fets en 
calali i el 52OA) en llcnguii ustellana. 

Evidentment, la posada en funcionameni d’una nova insti I 
lució, comporta la necessitat dc vCnccr una colla d’ohsiacies; 
obstacles de tipus pressuposiari, obstacles de selecció del per- 
sonal, obstacles dc limitació de cornpctkncics, i obstaclcs de re- 
lació amb altres organismes similars. 

Grhcies al Parlament, la situació pressupostaria de la nova 
Institució esta normalitzada, la qual cosa no vol dir que nas- 
al tres considercm quc les dotacions actuals siguin suficie~its 
perqub la Sindicatura de Greugcs pugui portar a terme la tasca 
que s’espcra ci’ella. Perb, malauradament per a aquest punt, 
com cn tanis altres de la nostrii autonomia, cns irobem amb cl 
drama permailent de la clistorsi6 entre la magnitud dc les nos- 
tres ambicions i la migradcsc? dc mitjans per satisfer-les. 1 nos- 
altres creicm quc seria bo que, quan cs discuteixin els pressu- 
postos del 86, tinguem en compte les necessitats cl’una ma- 
gklralura quc tots plegats hem d’csforqar-nos a valorar 
con ven icnl mcn t. 

Pel quc fi\ al capítol del personal, el nostrc Grup estk total- 
ment d’acord amb el plantejament fel pel Síndic de Greuges. 
Pensem que, trxtant-se d’un equip que ha d’actuar amb una 
gran homogeneitat i coherkncia, és absolutament indispensa- 
ble cluc Ics pcrsoncs que envoltin -els col-laboradors que 
envoltin- ei Síndic han dc scr persones mcreixedores de I n  
seva total con filanp\. 

Bs a dir, quc la clcsignacih que s’iia fet, i’aprovetn, sobretot, 
tcnint en compte que hi ha precedents en altres Comunitats 
Autbnomes, com ks Arag6, com 6s Canhrics, corn és el Pais 
VdenciB, com 6s i!,uskadi, que han adoptat 1.111 sistema molt si- 
inilar al nostre,, la qual com no vol dir que sigui uli sistema dcíi- 
nitivament desitjable, pcryue és evidcnl que la Llei del Síndic 
t6 un buit en el sentit que no preveu suficientment aquest pro- 
blema del personal. Creiem que 6,s una mancanp quc cal 
omplir; i possihlcmcnt -i possiblcment - la nostra normativa 
sobre la funció publica tindrh l’ocasib d’omplir aqiiesta llacuna 

evident que existeix en la nostra legislació. 
Les relacions amb el Defensor del Pueblo, amb el Defensor 

del Poble, estan definides per I’article 4 de la Llei. Aquest arti- 
cle 4 de la Llei diu, entre altres coses, que el Sindic ha de con- 
perar amb ei Defensor del Pueblo i coordinar-hi Ics prbpies 
funcions. Ja hem sentit l’inforrne de 1’Monorahle Síndic, del 
qual es desprkn que, efectivamení, hi ha hagut coopcracib, hi 
ha liagut coordinacib, i no solament en I’aspecte pumment 
formal de les relacions, sinb ridhuc en el capítol de les relacions 
humancs. Ens en felicitem sincerament, i desitgem que 
aquesta cooperacib continumi, malgrat alguna íiicció quc pugui 
sorgir en el curs de l’exercici d’ambclues magistratures, com va 
ser el cas, recentment, amb ocr-rsió de la presentació dc rccursos 
contra la Llei anomenada (<Antiterrorista>>. 

Contrhrinmcnt a I’opinib manifcstada pcr algun sector polí- 
tic, el nostrc Grup pensa que el Síndic de Greugcs té, no sola- 
ment el dret, sinó el deure cle defensar els drets ronamcntals i 
les llibertats pGbliqucs dels ciutadans dc Catalunya, entrc 
altrcs coses, perqub aquesta és la missib fonamental que li  us- 
signa I’article 1 de la Llei que defineix les seves funcions. Evi- 
dentment, una cosa 6s coopcracib i coordinació, que cns ve es- 
tablerta per la Llei, i una altra cosa molt diferent scria subordi- 
nació o supcditacih, cosa que nosaltres considcrariem total- 
ment inacce 13 ta hl e. 

Podríem incloure moltes altres ccwx en aquest posiciona- 
rncnt, perb el temps s’cscola i hcm de liinitar els ternes. S’ha 
admh -i probablement sigui veritat- que la íigura del Síndic 
i les seves funcions no són prou conegudes pcr la nostra opinió 
pública. Ho deia fa uns moments I’I-Ionorabie Síndic, i creiem 
quc tcnia raó. Hi lla uns nivells de desinformacib o d’informa- 
cions inexactes -nivells elevats-, i tots hi sortiríem guanyant 
si els ciutadans aconseguissin una millor informacib sobre Ics 
atribucions del Sindic, sobre les seves possibilitats i sobre les 
sevcs impossibilitats, que de tot hi ha. Nosaltres creiem, a 
mes, que cakiria evitar que aquesta Institució, que vhrem crear 
il.iusionadament, es convertís progressivament cn un simple 
registre de reclamacions. Convt: que aquesta alta magistratura 
sigui un xic la consciencia del país, com si fos cl testimoni 011- 
jectiu del que funciona i del que no funciona B casa nostra, com 
un tutor moral que ajudi el conjunt de la socictat catalana a co- 
rregir els seus propis dcfectes. 

Per assolir aixb no n’hi ha prou amb les informacions que el 
Síndic ens dóna al Pxlament, i no n’hi ha prou tampoc amb la 
publicacib d’algun opuscle, quc serh bcnvingut, cvirlcntment, 
ni amb alguna iiparicib esporidica als mitjans de cornunicacih 
social. 

Avui dia els responsables de les institucions tenen u11 accks 
relativament fiicii a aqticst hgan suprem dc divulgacici quc 6s 
la televisib. Perquk, preguntem nosaltres : ara que kenim u m  
telcvisib catalana, televisib tebricament al servei del país, no 
podríem dedicar algun cspai amb una ccrta frcqhibnuia als con- 
tactes de la Institució dircclamcnt amb I’opinih pública catala- 
na, contacles que oferirien la possibilitat de comcntar directa- 
ment amb utla griin quantitat de persones que miren les emissi- 
ons i es podrien oferir comenlaris sobre les queixes, es poclrieti 
oferir informacions, consells i es podrien situar casos rellcvanls 
cl’exemplaritat? ‘Tan clificil seria entre fullcth, més o menys 
amcricanitzut, i entre concurs, més o menys comercialitzat, in- 
troduir algun espai que donés a aquesta alta magistratura la pos- 
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sibilitat d’encarar-se directament amb I’opinió pública 
catalana? 

Nosaltres creiem que 6s un esforq que valdria la pena de 
considerar. 

1 vaig a acabar, senyores i senyors I>iputats, perqu& 
- rcpeteixo- ]’Informe de 1’Honorahle Síndic és prou relle- 
vant i prou complet perquk calgui insistir en tal o la1 punt de la 
seva exposicib. 

Perb no voldríem acabar sense adrqar les nostrcs sinceres 
Felicitacions al Síndic i als seus col.laboradors. En circumsthnci- 
es dificiis i complicades, compensant amb escreixos de dedica- 
ció i amb esforq personal les mancances i les dificultats del ro- 
datge, nosaltres creiem que eE Síndic de Greuges ha entrat amb 
petjada ferma en el conjunt de les nostrcs institucions. 

Tal com formulava l’esperanqa fa uns moments I’Honorable 
Síndic, nosaltres també creiem que el que s’ha fet fins m 15s ja 
una promesa del que es pot fer d’ara endavant. 

Creiem en un desplegament satisfactori d’aquesta Institucib, 
sabem que hi ha valors morals que la presideixen i estem 
segurs que en el proxim Informe que ens scrh presentat en 
aquest hemicicle podrem fer ja un balanc victoribs, definitiva- 
ment victoriós, de la labor de 1’Honorabk Sindic dc Grcuges. 

Aquest és, en lot cas, i molt sincerament, el desig que for- 
m d a  el Grup parlamentari d’Esqucrra licpu blicana de 
Catalunya. 

Moitcs grhcies, senyor Prcsidcnt. 
El ST. VICE-PRESIDENT PRIMER : Grhcies, 1I.lustrc 

senyor Diputat. En representacib del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, i6 la paraula 1’El.lustre 
Diputat senyor Maties Vives. 

El SI: VlVES : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, dir  cl’entrada que el debat quc avui tenim en aquesta 
Cambra és ja en si mateix un motiu de satisfaccib que ens ha de 
permetre fclicitar cl Síndic i felicitar-nos tots nosaltrcs pel fet 
que una institucit important al servei del nostre poblc s’ha 
posat en marxa. S’ha posat en marxa no sense dificultats, perb 
ens rendeix avui ci primer informe corresponent al primer pe- 
ríode anual de la seva actuació i aciliest és un fet que posa cn 
evidencia yuc cl Síndic de Greuges comenqa a caminar i aixb 
és bo per al poblc de Catalunya. 

Bs (ICS ci’aquesta perspectiva, cies ciel fet que í’lnforrne con- 
templa nornés tres mesus d’activitat i des del concixcment de 
Ics dificultats que la posada en marxa d’un orgi-inisme com 
aquest comporta que fem 1;t nostra intcrvcnció, quc si bi: ho 
scrk en uqucst marc de satisfaccib no pol deixar cte tcnir certs 
elements dc preocupació, no tant cap al Sindic i al seu equip 
corn sobre aspectes quc envolten aquella arrencada, i no tant 
per criticar una institució ni el seu treball, com per intentar 
enfortir-la i millorar la seva activitat. 

En aquest ordre de coses haurem de convenir que la figura 
del Sinciic de Greuges es una figura poc melada culturalment i 
institucionalment parlant a Catalunya encara, i que cal fer tots 
els csforqos que estiguin al nostre abast per fcr que arreli, que 
sigui un instrument viu i sentit pels nostrcs conciutadans, fort 
en si mateix corn a garantia de la seva independkncia de criteri i 
actiu en la defensa dels drets i les llibertats de les persones cn el 
carni de la supcraci6 del desequilibri social i incorruptible 
davant I’Administracib, ala qual ha de fiscalitzar i controlar. 

Aquesta prcocupacib per fer de la figura del Sindic de 

Greuges una figura estimada pels ciutadans, temuda per 1’Ad- 
ministraclb, respectada per tothom ens porta a preguntar-nos 
quk cal fer, més enlla d’allb que j a  estem fent i que recull I’In- 
forme, per tal de garantir aquell arrelament del quai parlavem 
abans. Des del nostre criteri, cal que la Institució sigui, en 
primer lloc, un instrument útil als ciutadans; aixb vol dir que 
s’han de rebutjar el mínim nombre possible de queixes, que 
quan es rebutgen per no ser el tema cornpethcia del Sindic 
s’expliqui amb claredat el motiu i s’orienti el ciutadh on ha d’a- 
cudir per resoldre el problema que i’angoixa; aixb vol dir 
tambk la maxima flexibilitat en la interpretació dc la Llei en 
allb que fa referencia ais temes i moments processals que 
puguin ser la base del rebuig. Que no es poden admetre 
queixes anonirnes? D’acord, perb quan el terna s’ho mereix, si 
que cal que el Sindic inicii actuacions d’ofici sobrc la base del 
contingut d’aquella queixa. Que no es poden admetre queixes 
quan ha passat més d’un any entre el fet que la ocasiona i la prc- 
sentació dkaquesta? D’acord, perb cal actuar també d’ofici 
quan el terna sigui prou important, col-lectivament o indivi- 
dualment parlant, corn per tirar endavant aquella actuaci6 com 
enscunsta que el Sindicja ha fct en algunes ocasions. 

La figura del Sindic nomes arrelarli a casa nostra si resol els 
problemes que li s6n plantejats o si clbna vies per resoldrc’is 
quan no entrin dins el camp de les seves competkncies. 

En segon iloc, cal actuar molt rncs d’ofici que no pas el que 
s’ha fet fins ara. Nombrosos problemes del nostrc poble que 
apareixen dihriament en els mitjans de comunicació, en les ma- 
teixcs pjgines del Builleri del nostre Parlament, preguntes, mo- 
cions, interpel.lacions, proposicions no de llei, etceteix, o en el 
mateix teixit social de casa nostra han de ser recollits pel Síndic 
i plantejats on corresponguin. T aixb fins avui no s’ha fet. 

Volem creure, i així ho entenem, que aixo és així pel mateix 
problema d’instal-laci6 del Síndic, de matica d’estructuracib de 
la Institució, de posada en marxa d’aquesta i del poc temps que 
porta funcionant, perb, en qualsevol cas, volem cridar I’atenció 
sobre aquest aspecte de cara a futurs debats com el d’iwui i de 
cara sobretot que els ciutadans vegin en el Sindic una figura 
que esth al seu costat, que vetlla perquk no siguin trepitjats 
drets ni llibertats a casa nostra i que actua cn defcnsa d’aqucstes 
encara que ningh no li demani de mancra explicita. 

El Síndic no pot limitar-se a actuar pcr I’impuls a tercers, ha 
d’actuar quan, d’acord amb la seva indepenclkncia de criteri, es- 
tatitzi el dret de la liibertat d’algun ciutadh o coi-lectiu de ciuta- 
dans, quan cregui que s’esth vulnerani algun dret o llibertat 
sensc esperar aquell impuls a tercers. Fent-ho aixl tarnbb con- 
tribuira ell mateix a l’arrelament d’aqucsta figura en el nostre 
cos cultural, en la nostra historia del futur. 

Dit aixb com a preocupació glohai del nostre Grup parlamen- 
tari, voldria assenyalar alguns aspectes concrets en relació amb 
I’Tnformc a debat. Primer, el seu contingut excessivament des- 
criptiu en relació amb les queixes rebudes i la manca de 
perspectiva en situar els motius concrets d’aquclles queixes. 
Al nostre Grup li haguks agradat llegir quines actituds han 
estat motiu de recli ficaci6 per part de 1:AdministraciO autonb- 
mica o local com a conseqükncia de queixes manipulades i1 

través del Síndic, quins plantejaments d’aquclles administraci- 
ons s’han modificat com a conseqükncia de l’actuaci6 d’aquest, 
no tant des d’una perspectiva estadística -com fa l’lnforme -, 
necesshria perb no suficient, COM des de la contemplacib dels 
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continguts d’i-lqucllcs qucixes i el ressi) i conseqübncics quc la 
tram i t a i  6 d ’aquelles ha corn portat. 

Segon, les referkncies quc fa I’lnIbrine a la priictica del silcn- 
ci administratiu per part dc l’Administracib, coincidim plena- 
ment amb Ics paraules que al tema es dediquen en el text a 
dcbat, aspectc aquest -iiniiv;i ¿i dir- dc qub han de prcndsc 
l~ona nota els Consellers presents, en tot cas, els Consellers ub- 
sents en aquesta sala, com a priictica que I’lnformc del Síndic 
dc Greuges etis invita i i  dcstcrrur clc la nostra praxi administra- 
tiva i de govcrn. Si tina recomanacib concreta fa I’lnt’orme, i a 
nosrdlrei ens hauria agritdat trobar-nc tnoltes més, en la línia 
cluc jo abans apuntava, és aquesta : que cat fer tot allb q’uc es- 
tigui al nostre abast per’ dcsterrar la priicticu del silenci sdrni- 
11 istrati L i  CIC ER nostra 2ictivit:it quotidiana. El ciutadi  vol respos- 
ta a Ics S C V ~ S  preocupacions, queixes c) denbncies, i aquelki 
prhclicii, bé que contcmplarla en ei nostre ordenument legal, 
IIO iduda 1-1 dignificar les nostrcs instiLucioiis d’autogovern i 
així, encertaclumcnt, el Síndic eiis ho adverteix. 

Tcrccr’ Ics rclacions amb el Ildcnsor del Poblc, icmti CII ei 
qual coincidim plenament amb el conlingut dc l’lnrornic i cn 
el qual volcm menyalar,  segiiramcnt en clcsacord amb altres 
Grups parlamentaris d’aquesla Cambra, cluc al PSUC l i  va 
plaure l’opinió clcl Síndic de Greuges en relaci6 iini t i  la propos- 
ta feta al Dcfcnsor clcl Poble de presentar recurs d’inconstit Lici- 
orialitat contra la Llci Antiterrorisla, opini0 110 recollida ciissor- 
t&irncnt per aquell, perb la qual va fer justícia a aquest Parla- 
ment amb la dccisi6 de presentar aquell recurs. L J n a  opini6 dcl 
Síndic que no pugui vehicular ell mateix i no sigui coinparliila 
pcr qui sí que pot fer-ho, com en aqucst cas el Defensor del 
Pohie, pot semblar CJUC desmereix la figura del Sindic, pcro 
quan el poble de Catalunya, rcprcsentat en aquesta Camtm, l i  
dóna suport contribueix a dignificar xpella opinió i, m6s 
enlli, a enfortir la mateixa figura del Síndic. 

Per acabar dic que al nostrc Grup parlanientari li pi-eocupa cl 
funcionament tlc la mateixa Comissi0 del Síndic dc Grcuges 
d’aquesta Cambra. Entenem que la vessant que V R  cmcteritmr 
nquesta Comissi6 en la passada legislatura de defensa dcls 
tirets hunians s’ha IJcrdLit en l’actual. En aquest ordre dc coses 
volem manifestar que, al nostre parer, la Comissió 110 pot 
limilar-se a scr un rcccptor amatent de les explicacions dcl 
Sindic cada yuatrc o cinc mcsos, sinó que hituria d’cstendre el 
vcniall dc Ics scvcs preocupacions cap a una activitat prbpin de 
d c h s a  dels drets humans, tant a casa nostra com dins I’Estat, 
corn en el terreny i nstit ucional. 

Si Calalunya ha de seguir esscnt, com ha cstal sempre, una 
pioncru en la clefensa de les I l i  hertats no pot restar iinpijssi ble 
davnni fets que trepitgen aquelles llibcrtaes, cs produeixin iiqui 
o fora, i, en aquest sentit, crciern que ia Comissió ha Ixiixat la 
guhrdia en relaci6 amb la tasca fcta a l’mterior legislatura. 

ks clar que avui tenim una cornposieib del Parlalneni i abans 
en teníem una altra un xic difcrcnt, pcrb aixh no pot scr excusa 
pcrque cies de la prcsidhncia dc la Chniissib s’csmercin els cs- 
Ibrqos que siguin ncccssaris pcr tal que el Rulamcnt recuperi 
el tremp i la vitalitat en la defcnsa d’;qur:lls drets humans i d’a- 
quelles I l i l m t  als. 

El Sindic de Gceugcs, senyorcs i senyors Diputats, arrclarh 
inCs ii Catiilunya com més arreluts estiguin al nostre pciblc els 
desitjos de pau, dc llibertat, de rcspecte pels drets dc l’hume. 
L’activital pedagbgic;i cicl lbarlanient s’ha de corrcspondrc arn b 

aquesls desitjos i ha de ser fonamcnl Msic de Ea nostra cultura. 
A aquesta tasca ens convida, entenem nosaltres, I’lnlbrmc del 
Síndic i ;i nosaltres ens pertoca donar-hi 1:i resposta adequada. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PKiMER : Moltes grhcies, 
iklustre senyor Diputat. En representació del Grup parlamen- 
tari de Coalici6 Popular, tc !a paraula I’I llustre Diputat senyor 
Emili Casals. 

El Sr. CASALS I TIARKAL : Senyor President, senyorcs i 
senyors Diputats, I’Inf‘ormc yuc, d’acord amb allb establert 
pcr la Llei, sotmet B la Cambra el Síndic cle Greuges, corn en 
ell es manifesta, rcspon a L I H ~  primera etapa dc la Institwih, la 
clcls scus primcrs mesos de rLincionarncnt. Solament ja pcr 
aqucst rct la Ciimbra --com liari rcssaltat cls qLtc rn’han prcce- 
dit en l’ús clc la paraula en la sessi0 cl’avui- jn es pot felicitar, 
crec que es pot f’elicitur Cíitalunya per I’existkncia dc la 
Institucib. 

iin la segona part dc 1’Tnlbrmc 6s dhnii compte de les 
queixcs rebudes i cs fa una anhlisi d’aquesles que és prou escla- 
ridor de quina ha cstnt I’acollida que uqucsta Inslitucib ha 
tingut a Catalunya. No és cap sorpresa que kt S C Y ~  novetat 1i;igi 
portat que la meitat de Ics queixes prcscnlacies no poguessin 
bsser admeses per estar fora del marc dc compctcncies dcl 
Sí ticlic, fet que demost rti un desconeixement general itzat de 
qui ncs són les seves P ~ u l  ta ts, 

Aquest fet justifica plenrirnent que en la prirncra part dc 1’1r1- 
forme cs faci esment d’aqucstes competkncics i lacultats i ,  
tractant-sc com es tracta del primer Informe quc cs rendeix ;I la 
Cambra, es doni C Q I T I ~ ~ C  tarnhk de l’organitzaciri que ha donat 
11 la Sindicatura de In divisi6 i racionalitmcih del treball i dc la 
inaticra de dur ii terme la seva important tascii. Hem de dir quc 
ens sem bla idequat. 

Com es remarca a l’lnforrne, va bsser Sukcia, amb la Institu- 
ció de i’ombudsmw~, el primer país que va instituir un cornissio- 
nat clcl Parlament, la imissih dcl qual és la prolcccib dels drets i 
llibertats del ciutadh davant dc I’Adminisiracib. I també a 
Suecia varen passar aquesta mateixa expcrikncia, i cerlament, 
et1 alguna manera, encara l’estan passant, C Q ~  eiis manifestava 
cl mateix omhiidsmcrn qurin vhrcrn visitar la seva seu 21 

Estocolm. 
Ha cstiit l’actual Constitució la que el va introduir a Espanya, 

anorncnant-lo Defensor del F’oblc, i ja són diversos els Estatuts 
d’htonomia que l’han introclu’it en les seves respectives CO- 
inunitats Autonomes. Certament, cn el temps dc rodatge d’a- 
questa institució, no s’ha explicat prou bé quines s6n les swcs 
cornpetkncies i quines les seves filcuitats. iis més, moltes vega- 
des els mitjans de cornunicaci6 social s’han fet ressh dc clcniin- 
cies presentades al Defensor del Poblc qiie defugen de Ics 
scvcs facultats, perb quc eren noticia pel fct que se l i  hagués fet 
arri bar la queixa, contribuint així, de manem certamen1 invo- 
luntiiria, a crear un  cliina sobre el fet que es tracta del defensor 
de iot i davant dc tots. 

111 nom qiic l i  va donar 1i-i Constitucib, si ks ampulIbs, no em 
sembla el 1n6s adequat i que hcilitcz el coneixement puntual de 
la Irislitucib. El nom de Ilefensor fil pcnsar en un ventall cie 
possibilitats que estan fora dcl que 6s la niissid ~Icl Síndic clc 
Greuges, Crec que va ser LIJI encert dels redactors de 1’Estatut 
de Catalunya el nom de Síndic de Greuges, ja que el concepte 
de <<greuge )> 6s bhic i c a r n p r h  perfectament les scvcs compe- 
tkncies, encaminades a corregir cls greuges que l’hdministra- 
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cf6 pugui produir al ciutadh en el que faci referkncia als drets fo- 
namentals i llibertats públiques definits en el Titol Primer de la 
Constitució. 

Creiem, per tant, que 1’Enforme que el Sindic, amb tota ra6, 
demana que es faci ser& molt mks comprensible ..., la informa- 
cib que demana el Síndic que es faci sera molt més comprensi- 
ble per al ciutada, gracics a I’enccrt del nom de Sindic de 
Greuges. 

Si dkiern que no era una sorpresa que la meitat de les 
queixes no s’hagucssin pogut admetre a trimit, i yue en bona 
pari sigui a causa de desconcixerncnt de la Institució, del con- 
tingut de I’InTorme deciuim : que no lian estat totalment nega- 
tivcs i que solament lm significat una carrega de treball addici- 
onal per al Sindic i els seus col.laboradors. Bona part d’aquestes 
queixes han servit per posar de manifest l’existkncia de proble- 
mes reals dcls ciutadans, no resolts per I’AdrninistraciÓ o per la 
mateixa lcgishcib. I-Fan posat de manifest llacunes icgals, que 
qiiecia pales que han de scr cobcrles. La funci0 de promoure 
modificacions dcls criteris utilitzats per I’AdministraciÓ, per u 
la produccib cfels actes i resolucions administratives, i tambk la 
de suggerir canvis en normes vigents previst a l’article 28 de la 
J h i ,  es veli enriquida en les seves possibiliiats pel coneixe- 
ment d’aqucstcs situacions reals, encara que quedin fora dc l’a- 
bast cic Ics wmpctcncies del Síndic. 

AI Iliirg de l’informe es detallen nombrosos exemples, corn 
quan es posen de manifcst els problemes originats per l’ítc- 
tuació de dcterminnts grups denominats  sectes )> o portant el 
Sindic ii deduir conclusions del comportament i manifestacions 
dels qui presenten queixes, com és el cas, quan afirma : 
{(Sovint les prestacions per invalidesa es converteixen en una 
perllongació dc ics prestacions d’atur, H Si que voldria semar- 
car, perqiie és un fet molt important per al ciutadh, la referencia 
que el senyor Sindic fa al silenci administratiu, i ho faig llegint 
les seves propics paraules. Diu el Sfndic : ((Finalment, cal sub- 
ratllar que ii conseqikncia de I’estudi de les queixes presenta- 
des a aquesta Institucib, s’ha observat en molts casos l’exisikn- 
cia d’unn utilitzacib abusiva del silenci administratiu per part 
de i’AclrninistraciÓ, quan se li reclama la revisió dels seus 
propis actes. H Crec, per tant, que 6s important tenir en compte 
aixo. 

De l’octuació del Síndic envers a acceptar o no acceptar 
queixes -corn ens deia abans en la seva exposicib aquí aquesta 
mateixa tarda-, el fet d’haver donat aquest termini de grhcia 
de no havcr-se limitar a acceptar aquelles que vinguessin d’ac- 
tes produ’its dintre de I’nny, crec quc era quasi una situacib 
obligadii en un primer moment de posar en rodatge la Institu- 
ció, perque hi ha greuges que sbn importants i que és important 
donar curs al ciutadh al moment que se l i  obre, en posar a la 
seva disposició aquesta Institució, era important poder-los 
donar curs i poder-les atendre. Per tant, felicitem el Síndic per 
aquest criteri, encara que comprenem que en endavant hagi 
d’arribar un moment que s’atengui a la legislacib, perb la seva 
actitud iins avui crec que es remarcable i és molt d’agrair. 

Per Últim, voldria remarcar Iíi queixa que, en aquest cas, és 
el mateix Síndic de Greuges qui la planteja a1 Parlament. Em 
refereixo a la inexistkncia d’una norma que reguli la situació 
d’excedencia especial per als funcionaris de carrera adscrits a 
aquesta Institució. Senyores i senyors Diputats, el Sindic tk 
raó. Crec que tots hi estarem d’acord, que és una necessitat i 

que es pot resoldre en el si de la Llei de la Funció Pública de 
I’Administracib de la Generalitat. Cal que aquest Parlament ho 
tingui en compte. Del conjunt de I’lnfocme ha de dir aquest Di- 
putat, en nom del Grup parlamentari que representa, que esli 
ben estructurat i és suficientment clar i complet, tenint en 
compte ei breu temps d’existkncla de la Institució i que es 
tracta del primer informe que es rcndeix a la Cambra correspo- 
nent a un període molt inferior al previst per la Llei. 

El nombre de queixes qualificades definitivament, acceptem 
que no és solament satisfactori, sin6 que és alt; no així el de les 
que s’han resolt, si bé no voldríem donar a aquesta afirmaci6 
un to de critica, perquk hem de tenir en compte el POC temps 
de vigkncia efectiu dc la Institució i també conkixer que l’inici 
de qualsevol tasca és semprc dificultbs, i més quan és nova i 
tan com~ilexa corn la que examinem. 

Sí que voldria remarcar -i també en to amable i mks en 
sentit de prec que de crítim- que hem trobat a faltar a 1’1nfor- 
me un capftol de propostes, de normatives i suggeriments a 
¡’Administració, malgrat que al llarg de I’lnforme s’hagin posat 
de manifest diversos fets i circumstancies que podrien 
prendre’s com cl seu equivalent, pero no tencn la forp que 
tindria un capítol que les concretes. Ens agradaria que en pro- 
pers informes hi fossin presents per fer real el prec final que fa 
el senyor Síndic quan es dirigeix als poders phblics perquk rc- 
tlcxionin sobre la necessitat d’esforqar-se cada vegada més per 
aconseguir quc sigui efectiu el dret quc tb  tota persona n partici- 
par dels beneficis de la vida en societal. 

I, per últim, voldria fer una reflexió i un suggeriment a lu 
Gqmbra. El Defensor del Poble té, entre les seves facultats, 
poder presentar recurs d’inconstitucionalitat, i recurs d’ernpa- 
ra, Comprenem que potser no fóra adequat que tingués una fa- 
cultat idkntica al Síndic de Greuges, perd crec quc es una man- 
canp de la Llei del Sindic de Greuges el í’ek que en certa 
manera no hi hagi un carni a I’abast del Síndic per podcr-hi arri- 
bar, per poder excitar I’actuació del Parlament, i crec que 
aquest camí podria scr donar al Síndic la facultat de demanar 
dictimens al Consell Consultiu, sempre que aprccii una 
circumstancia d’aquesta naturalesa. es aquest un suggeriment 
que deixo a la consideració de les senyores i els senyors Dipu- 
tats i que crec que en un futur podrien pensar-s’hi i que podria 
ser molt efectiva i podria donar al Síndic unes possibilitats que 
avui no té. 

Moltes grricies, senyores i senyors Diputats. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Griicies, Ilhstrc 

senyor Diputat. En representacib del Grup parlamentari del 
Partit Socialista de Catalunya, té la paraula ei senyor Casares. 

El Sr. CASARES : Senyor President, senyores i senyors Di- 
putats, en nom del Grup Socialista per prendre part en aquesta 
sessi6, encertadament qualificada d’histbrica pel senyor Fresi- 
dent, llhlirna, per& que no sigui considcrat així pels Con- 
sellers del Govern de Catalunya, que, llevat d’una sala excep- 
cih, es troben absents d’aquest hemicicle. Dir que en aquesta 
sessib, i en atenc5 a les normes que la regeixen, ens correspon 
marcar la nostra posició en relacib amb I’lnforme del Sindic de 
Greuges. És doncs, en certa manera, uha repetició de la sessib 
que varem tenir a la Comissi6 dei Síndic de Greuges i en qub, 
junt ja amb les preguntes i aclariments que varem demanar, fi- 
xhvem, en línies generals, la nostra posició, una posició que no 
ha variat d’aleshores enca i que l’hem de reflectir tenint en 
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compte, en primer lloc : que ens cstem referint a un informe 
d’csct?ssarnent tres mesos dc feina dcl Síndic dc Greuges i que 
coincideix amb el comencament, arn b el desenvolupament ini - 
cia1 d’aquesta fcina. Per tant, la nostra valornció S’IM de moure 
entre el sentit dei reaiisme i el sentit cie in~iu~gbncia. hs una 
valoració, en conseqühcia, provisional pcrb yuc no impedeix, 
gens ni mica, que puguem assentar algunes conclusions. En 
primer lloc, cal í‘er una reílexib bisica sobre el funcionament, 
l’existkncia mateixa de la Instilució dcl Síndic cle Greuges, 
com a conscqücncia d’ayucll temps curt de funcionament. Des 
d’aquest punt de vista cm penso quc cl nostre Grup, jun t  amb 
tots els altres, es coníirma en la idea que calia posar en marxa 
aquesta instituci6, que aquesta Institució 6s encertada i és con- 
vcnient i que, pcr tant, cal csforqar-se a donar-li tot el suport. 
NQ cn va, s’ha powt cn relleu pel mateix Síndic de Greuges 
que aquells qui més acudeixen amb queixes a la Institucib s0n 
les persones més desvalgudes de la nostra societat. l’cr tant, cn 
aquesta rnissih de procurar la realitzacib dels valors fonarnen- 
tals cstablcrts a la nostra Constitució, promoure la igualtat, el 
Sindic (Se Greuges pot fer-hi molt. Per tant, la Institució ha  de 
seguir endavant i amb tot el nostre suport. Qu& podem ex- 
trcurc com a mmciinws o deficits de la Institució prbpiamcnt 
dita -no cm refereixo ara al seu exercici per l’actual titular. 
Dcl seu lnformc es dedueix quc hi ha uns dhfkits que en podrí- 
em dir instrumentals; en aquest sentit, el que mks destaca és 
que el Síndic de Greuges troba a hl t i i r  delerminada normativa 
legal que diticulta cl scu funcionament. Ell ens diu,  per exeni- 
ple, dc l’enorme irnportincia de poder nomenar co1.lahoraclor.s 
de la ínslituci6 dcl Sindic dc Grcuges, a persorial procecient de 
I’AdrninislraciÓ p b b l i ~  de tal manera que aquests quedin en si- 
tuaci6 cl’cxcedcncia Cort;osa. h ixb  Caditaria aquesta contracta- 
cih i aixb 6s una dc les coses que no ho estan cstnblertes com 
no cstan a la nostra Llei del Síndic de Greuges; ho haurh dc re- 
soldre, d’alguna manera, la Llei de la Funció Pbblica dc 1’Acl- 
ministracib de la Generalitat de Catalunya. 

I-li destaca després un altre punt important, quc és la capaci- 
tat de dcfinicih dc 1’Estatut del seu personal. Ihrticle 33 dc la 
Llei del Parlamenk tampoc resol uqucst problcma i, wi- 
dentment, c;aldrh enfroiitar-s’hi. Com cl Síndic dc Greuges 
contracta o ha contractat el personal? Jo no voldria amagar 
q u i  que el nostre Grup sent tina cerla prc~~upacib per aquest 
Iirohlernu. Les contractacions s’liiin fet directament dcs del 
SÍrrdic: de Grcuges, essent així que no hi ha c q i  cliihte que el 
Síndic de Greugcs 110 6s utla pcrsona jurídica, cs iin brgan 
emanat d’aqucst i’arlment, i ,  per tant, cal prestar atenci6 a 
toles ayucstcs cimtraclacietis que s’lian fct, s’assentcn sobre 
LIII tcrreny de gran lragilitat jurl’dica. i aixb, scnyoses i scnyiirs 
Diputats hauríem ci’ajzjudar, entrc tots, 21 resotclre-ho. 

l~inalment, cn nyuest capítol de inancanccs clcs del pun t  cle 
vista dc la tiorniativa legal, hi Ixi el psobtemi-l de les facultats 
que liari d’adornar el Síndic de Greuges i tlc les garanties neccs- 
shrics per al dcscnvoluparnenl de la seva wcib i ,  en aquest 
senlil, podem tenir i mirar amb optimiste el resultat que dcri- 
varli dc l’aprovicib, per a ics lleis generals, CIC la llei sorliclu 
amb proposta d’tiyuest Parlament, i seguida clcsprCs per altres 
ducs, que, scgons noticies que tcnim, no tindrA dificultats im- 
portants, les esmenes s6n purament accidentals, i nixb serli u n  
1 mportant instrument d’ajuda. 

Quina vaíoracib podem fer dc la feina feta pel Síndic de 

Greuges i d’aquelies correccions i noves iniciatives que scrien 
necessiries? Ja he dit abatis que ens hem dc moure entre el rea- 
iisrnc i iit inddgkncia. 

Nosaltres, en aquests termes, no podem fer més que valorar 
positivament la feina que s’ha fet i detectar aquelles dificultats 
prbpies de la iniciació d’una tasca cl’aqucsta naturalesa. El 
mateix Síndic ha volgut recollir, i jo, des ci’aqui, vull rnostrar la 
nostra gratitud, una iniciativa de cara ii la clivulgacib de la 
figura del Sindic de Greuges, de la Institució. Aixb portaria dos 
beneficis complcmcntaris. Per un costat, el ciutadh en general 
aprendria que no tot el cluc són per a ell prablemcs és matcria 
prbpia del Sindic de Greuges, i ,  alternativament, molts que re- 
alment tenen problerncs cluc si que es poden aclreqir al Síndic 
dc Greuges, sabrien que hi ha una Institucih capa$ d’acollir-la. 
No seria, doncs, en va, esmercar un esforc divulgador en ei 
sentit que s’ha proposat, fins i tot des d’aquesta tribuna, molt 
encertadament, per algun dels qui m’han precedit en l’irs de la 
paraula, justament utilitzant mitjans de comunicació tan im- 
portants com la mateixa televisió. 

Ens hauríem ara dc referir, perb, r2 un punt que en canvi 
hem de valorar, coincidint amb altres intervencions, negativa- 
ment. Ens scmbla quc el Síndic de Greuges no ha estat prou 
amatent, des d’un punt de vista d’iniciativa prbpia, a allb que 
s6n les rnancances de 1’AdministraciÓ sobre la qual la sevil 
supervisi6 es dirigeix, cn tant que afecten, eviclenlrnent, drcts 
ionnmentais de les personcs. Bs a dir, tot alio que hauria CIC ser 
la seva actuacib d’ofici. Jo matcix l i  ho vaig posar de mmifcst 
cn la rcunib que vam tenir en la Comissib, i tinc la satisfrlccib 
tarnhí5 d’haver escoltat avui que el Síndic de Greuges es propo- 
sava, en aquest sentit, iniciar una actuacib enbrgica, clccididii, 
en profundilat, buscant allh on són i a través dels elerncnls de 
coneixcmcnt, quc poden ser perfectament el Ilu/llcti del PRrla- 
ment de Catalunya, les preguntes, les interpel-lacions, per tal 
que no hagi d’cspcriir que sigui el ciutndh qui clenuncii ics in- 
fraccions greus de drets fonamentals comeses per’ 1’Admi- 
nistrlicib sobrc la qual t@ compel&ncia. 

1, finalment, quk és el que seria important, potser cl més im- 
portant dc cara a l’opinió pública després d’haver cscoltat IYn- 
forme del Si ndic de Greuges? ks vcurc quina radiografia eiis í‘a 
cie fa rcaiitat cie la societat catalana, quant a satishccib cieis 
ciutadans sobrc els SCLH drets fonamentals, i de compliment o 
incompliment dels brgans de I’AclrninistraciO catalana, rcspcc- 
te, d’aquests drets fonamentals. 1, ks ciar, rcalment, tcnim pocs 
elements de coneixement, percluc, cs digui cl quc es vulgui, 
del cúmul de queixes que s’han presentat, si en definitiva 
mirem I’lnforme veLirern yuc aquelles queixes que tian cstat 
objcctc de resolucik o que són en estucli, arriben a uiics quanti- 
tats relativament petites. Així i tot, cl mateix Síndic ha tractat 
de fcr una vdoracib, una viiloració significativa per il nosaltscs, 
i d’aqui liem aprhs que en el seu conjunt, I’Administracih 
sobre ta qual ha hagut de vetllar o supervisar destaca, en alguns 
aspectes, com esliccialmcnt sensibie a les oscil-lacions dcl sen- 
liment subjectiu d’injustícia pcr part dels ciutadans, espccid- 
ment tota la qüestió relativa al rkgirn penitenciari. 

Ha destacat el Síndic que es traciuva cl’un problema greu, el 
problema de les presons a. Catalunya i ,  efectivament, aixo, al 
nostre Grup, no li  ha pogut estranyar de cap manera, pcrqubja 
abans havíem tingut la consciencia que aquesta era una de les 
qüestions on, efectivament, esthem cn un terreny niés co- 
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mpromes, més dificil, i on si no hi ha per part de I’Administra- 
cib catalana una preocupaci6 perquk siguin atesos els drets fo- 
namentals de la persona, estarem en una. situació greu dintre 
de poc, i summament perillosa. 

En segon lloc, hi ha un altre sector, el de la Sanitat, que 
tampoc se’ns havia escapat, on efectivament aquests proble- 
mes es produeixen d’una manera constant i d’una manera 
greu. L‘AdministraciÓ local i I’Ensenyament segueixen en un 
tercer lloc, i ,  finalment, el greu problema del silenci 
acimi nist ra t i u, 

L’AdrninistraciÓ en el nostre pais no s’ha sabut espolsar de 
sobre aquest vici historic de callar davant la peticib dels admi- 
nistrats. Aixo produeix frustracions al ciutadi, que shn alta- 
ment perjudicials per al sentit de canvivencia i de coklaboracib 
arnb I’AdministraciÓ. Creiem que el Síndic de Greuges ha d’a- 
profundir en aquest sentit i ha de tractar de corregir aixb que 
akecta greument els drets del ciutadi. 

1, dit iiixi), al nostre Grup no li queda mes que proclamar que 
és necessari continuar el camí cornenGat. Que ens hem d’aplicar 
a la resolucib de tots els problemes denunciats, i esperar que 
I’cxperikncia d’un any sencer cn la prbxima ocasi6 ens doni 
més elements de coneixement. 

En resum, doncs, la posicib del Grup Socialista ha estat la de 
seguiment atent de l’activitrtt realitzada pel Sindic de Greuges; 
del manteniment de la confianp dipositada, perb, al mateix 
temps, I’exprcssib de la preocupació pels problemes, diríem, 
instrumentals que pateix, que cal solucionar, i una disposició, 
en definitiva, a seguir collaborant per resoldre tots aquests 
problemes. 

Mol tes grhcies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER GrBcies, 11-lustre 

senyor Diputat. Ja, per finalitzar, en representació del Grup 
parlamentari de Convergencia i Unib, te la paraula I’lllustre 
Diputat senyor Robert Ramirez. 

EI sr. RAM~REZ : Senyor President, senyores i; senyors ~ i -  
putats, avui culmina el procés que per primera vegada dóna co- 
mpliment a la Llei 14 del 84, en all0 que disposa en els seus as- 
ticles 2, apartat 4, i 30. 

ks important que, tal COM estableix la mateixa Llei, el Parla- 
ment pugui controlame el seu compliment i ésser informat de 
la seva aplicació, sobretot tractant-se &una instituclú com la 
del Síndic de Greuges, que té com a missió completar el siste- 
mil de defensa i promoció dels drets fonamentals i llibertats pú- 
bliques dels ciutadans, 1 que l’exerceix, en representaei6 dei 
Parlament, com a comissionat parlamentari i amb el deure 
d’informar-io segons els lligams institucionals que estableix fa 
mateixa Llei. 

I per tot aixo, el Grup parlamentari de Convergencia i Un%, 
tot celebrant la normalitat del compliment per primera vegada 
dei que preveu la Llei del Síndic de Greuges, vol agrair4 la 
seva preshiil. l’altre dia davitnt lli Comissió pariamenthria, i 
avui en aquesta Cambra per presentar el seu Informe sobre el 
primer any de funcionament de la institució. I també agrair al 
senyor Sindic de Greuges i a tot el seu equip, adjunts, assessors 
i coilaboradors, la taqca feta i I’esforq esmcrqat, que ha fet pos- 
sible que ens presentessin aquest Informe que avui 
considerem. 

Hem estudiat amb molt d’interks I’Informe del senyor 
Síndic de Greuges, i tot i que ei nostre balanc és absolutament 

favorabie, en la qual cosa coincidim bhicament arnb tots els 
Grups que $han posicionat des d’aquesta tribuna, ja varem 
manifestar en la sessió de la Comissi6 corresponent, celebrada 
el mes d’abril proppassat, i també ho diu el senyor Síndic en 
I’Informe, que el temps real d’actuació considerat en ell 6s 
molt curt i ,  per tant, no és possible considerar-lo una radiogra- 
fia exacta dels problemes i situacions que preocupen els nostres 
ciutadans, Haurem d’esperar la consideració de pcriodes 
anuals complets, per poder-ne treure conclusions més 
definides. 

També hem observat, malgrat I’esforq en la presentacih 
clara i sistematica de les dades, algunes informacions poc 
clares, que no permeten de valorar adequadament el nombre 
de queixes aclreqades a una o altra Administració, o algunes 
contradiccions com, per citar-ne un exemple, la incidkncia que 
fa I’hforrne sobre les queixes presentades per associacions de 
veins de polígons d’habitatges de promoció pública, i la refe- 
rimcia al fet que -i cito textualment- moltes d’aquestes 
queixes havien estat plantejades davant el Defensar del 
Pueblo, cosa lbgica, tenint en compte que en aquesta matkria 
les competencies no havien estat encara transferides quan en 
el quadre 18, Situació de Queixes per Arees, Area 5, Política 
Territorial i Obres Públiques, Indústria i Energia, no hi ha cap 
queixa no acceptada per haver-se presentat també al Defensor 
del Pueblo, i entre les acceptades tan sols se n’ha tramitat una 
davant la mateixa Institucib. No se’n pot despendre, doncs, I’e- 
xistbncia de moltes queixes. 

Em sembla, finalment, moll positiu per a aquesta Cambra i 
per a I’AdministraciÓ de la Generalitat, que el Sindic no hagi 
hagut de fer les recomanacions a que fa referencia I’article 28.2 
de la Llei, i que no hagi observat la necessitat de modificar cap 
disposició normativa. Reconeixem que la tasca ha estat dificil, 
en haver de classificar i tramitar les queixes, al mateix temps 
que es desenvolupava el proces d’organització de la Institució, 
i que les xifres creixents de queixes entrades mensualment, 
segons el quadre 1 de I’Informe, marquen una tendhncia que, 
segons la presentació oral feta pel senyor Síndic a la Comissi6 i 
avui mateix en aquesta Cambra, s’ha incrementat en els mesos 
transcorreguts de I’any 85. Aixb exigeix un procés de tecnifica- 
ci6 i informatització de la Institució, tal i com assenyala 
I ’Informe. 

Considerem important i positiu I’esforg agilitzador i no buro- 
cratitzador que s’intenta donar a la tramitació dels escrits i 
queixes presentats, i en aquest sentit, veurem amb bons ulls la 
utilitzacib per part del senyor Sindic de les possibilitats que li 
dóna l’article 15 de la Llei, d’actuar d’ofici quan les possibilitats 
de presentar la queixa per part de l’interessat s’hagin esgotat. 

Pel. que fa a les relacions del Síndic de Greuges amb el De- 
fensor de1 Pueblo, ens agradaria remarcar dues coses. La pri- 
mera, la diferhcia -com ja vhem fer notar en la sessiri de la 
Comissió- entre les queixes presentades ai Defensor del 
Pueblo, adhuc comptant només les que ho foren des de Catalu- 
nya I en el període considerat, i les que foren presentades al 
Síndic de Greuges, en nombre més baiK i molt més acostat, en 
valor absolut, als nivells dels paisos europeus que esmenta 1’In- 
forme en el Capítol Primer, punt 2, 

La segona, que el Síndic de Greuges ha tram& en el període 
considerat 26 queixes al Defensor del Pueblo, que representen 
el 1Z0/n de Ics admeses, perb que sobre la base de I’acord entre 
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I’acord entre el SÍndic i el Defensor del Pueblo, per tai que 
aquest es fes &rec fins al 31 cle desembre de 1984 dc les 
qucixcs que li fossin presentades i que es referissin a l’iimbit de 
I’A\dministraciÓ autonomica, no s’ha produ’it un corrent 
invers, que fes possible les comparacions. Tenim curiositat per 
veure, quan sigui presentat 1’lnform.c corresponent a aquest 
any 1985, que representaran i com canviaran la situaci6 les 
queixes yuc siguin trameses aquí per aquella Institució. 

Cal afegir. aquí que les bones impresions palesadcs en la 
sessió dc la Comissió sobre la propera aprovació pel Congrés 
de Diputats de la Proposicih de Llei alir~vacla per aquest Paria- 
ment cl dia 24 de febrer de 1984, ens Fan creure que amb 
I’estructuració i regulació de les relacions entre el Defensor del 
Pueblo i el Síndic cie Greuges rnillorarA encara mks la colhbo- 
ració entre ambdues institucions. 

Em referiré molt breument al terna que planteja el senyor 
Sindic en l’lnforme, sobrc la contractació de personal i r2 la cap- 
acitat d’autonermació. Molt breument, perquk aquesta 6s una 
sitLiaci6 que, en bona. part, creiem que podrh ser corregida amb 
la Llei de la Funció Piiblica, que se substanciara properament 
en aquest¿) Cambra. Pel que fa a la resta, el nostre Grup creu 
que, d’acord amb el grau de consens assolit per tots els Grups 
d’aquesla Cambra, tant cn I’elahoraciÓ de la Llei del Síndic de 
Greuges, con1 en les decisions posteriors que facilitaren la 
posada en marxa de la Institució, i a. la vista CIC I’cxpcriencia del 
primer any de funcionament, podrem trobar solucions a cada 
~ i n  dels problemcs que 1’Inforrne del senyor Síndic plantcja. 

Nosaltres oferim la nostra coilaborxib en aqucsk tasca de 
pcrfeccionarncnt i millora de la Institucih, i estem convencuts 
quc aquesta serl‘l la posici6 de tots cls altrcs t i r u p s  
parlamentaris. 

Scguint I’cstructura del mateix Informe, eritrarícm ara ii con- 
siderar la prescntacib nurnbica de les queixes. 

Ja hc dit al comcnqament de la meva intervcnci6 quc cl poc 
temps que 121 Institucib dcl Síndic ha exercit plenament les 
scves funcions, cns impossibilita de jutjar, dc lreLire conclusi- 
ons operatives, ja que el nombre clc qucixcs 6s forqn baix, perd 
encara ho ks més si considccern nom& Ics quc estaven en tra- 
mitació o resoltcs. En el moment cn qu& es t anc i  I’hforme, el 
31 de desembre del 2984, 939 escrits havien gcncrat 606 
queixes. Aquestes 606 queixes es distribu’ien carn segueix : 
117, en estudi -és a dir, no s’havia decidit encara si eren ad- 
missibles o tio-; 263, no admeses, d’elles, ‘3 havien estat pre- 
sentades al Defensor del Pucblo, i 226, adrnescs. Aixo queda 
recollit en els quadres 8,9, 1 O i 1 1 de I’Jnfurme. 

Pcrb aquestes 226 qucixcs admeses i nicialmcnt cs descom- 
ponien de Irz scgiicnt manera : 26, trnmescs al Defensor del 
Pueblo per ra6 de compethies;  1 26, pendcnts d’aclasimcnt 
pcr part dcls presentadors, per tal de poder decidir definitiva- 
ment sobre la seva admissib o no ridmissii, R trhmit; 74, rzdme- 
SCS; amb pctició de dades 1.1 I’Adrninistració, 35, i resoltes, o cn 
vies de rcsoiució, 31). 

Aquestes 74 shn, doncs, les Úniques q ucixes estrictainent 
acccptades, que qucden distribu’ides entre Ics clivcrscs ii*ees, 
de la scgiient manera --a títol de curiositat, citaré d mateix 
temps les queixes corresponents ii les mateixes irees que han 
estat trameses al Defensor del Pueblo- : brea I ,  Presidkncia : 
1 queixa; al Defensor del Pueblo, 2. Area 2, Governacib : 2 
queixcs; al Defensor del Pueblo, 7 .  Area 2-R, Administració 

local : 17 queixes; al Defensor del Pueblo, 2, Area 3 ,  Ensenya- 
ment i Cultura : 12 queixes; al Defensor de1 Pueblo, 1. Aret1 
4, Sanitat i Seguretat Social i Treball : 6 queixes; al Defensor 
del Pueblo, 1 I ,  Area 5 ,  Política Territorial i Obres Phbliques i 
hdljstria i Energia : 13 queixes; al Defensar del Pueblo, I .  
Area 6, Economia i Finances, Comerc, Consum i Turisme, 
Agricultura, liamaderia i Pesca : 3 queixes; al Defensor del 
Pueblo, 5 .  I arca 7, Justícia : 18 queixes; al Defcnsor del 
Pueblo, 6. 

Encara que tampoc poden ser defini tories aquestes dades, ja 
que la dislribució per Arces no és exactnment la matcixa que la 
distribució de responsabilitats entre els diferents Depncta- 
ments de I’AdministraciÓ, valgui com a cxernple la inclusió de 
les queixes sobre abocadors de residus urbans a l ’ h a  5 
-Politica Territorial i Obres Phbliques--, mentre que la seva 
gesti6 6s una responsabilitat exclusivament municipai. Desco- 
neixem si aquestes lleugeres variacions responen a una neccs- 
sitat de coincidir amb les utilitzades pel Defensor del Pueblo, o 
són simplement detalls que s’han escapat ii lu voluntat del 
Síndic, per& en tot cas, sense ser massa importants, no deixen 
de dificultar la comprens% i anhlisi de la distribucib sectorial 
de Ics queixes. 

Pel que fa referkncia a les conclusions dcl senyor Síndic en el 
SCU Inforrnc, cal dir que la més evident és la inanca d’informa- 
cih clel ciutadk sobre quines sbn les fiicultats del Síndic. En la 
necessitat de superar aquesta rnancan& vircrn coincidir amb 
el senyor Síndic tots els Grups parlamentaris presents en la 
sessió de la Comissió, i val a dir que, en nom del Grup parla- 
mentari de Convergkncia i Unib, aquest Diputat quc els parla 
ja havia posat la qiiestió sobrc la taula en la segona sessib de la 
Comissió, que va tenir lloc el 1 O de desembre del 84, en motiu 
de la commemoració dc I’aniversari de I’aprovacib i proclama- 
cib dc la DeclaraciO Universal deis Drets Humans. L‘cvidcncia 
de I R  caI.laboriició prestada al Síndic pes I’AdminiskciÓ, tant 
i’aulonomicr-1 corn la local, és la segona. Aquesta col.lnboracib 
és reconeguda per I’lnforme d’una manera explicita i avalada, 
indirectament, per la via de la no-utilitzaei6 del poder sancio- 
naclor quc l i  atorgen els articles 24 al 26 de IaLlci, i I’obligatori- 
ciat, cn cas d’haver-se pt’oáu’it, dc comunicar-ho a la Comissi& 
o destacar-ho cn I’informe anual, cas que, evidentmcnt, no 
s’hii donat. 

Finalment, la tercera, la voluntat d’unri més estreta coElabo- 
ració amb el Parlament, i la peticih de creació d’una cornissih 
de scguimcnt sobre objectors de conscicncia, detinguts de 
Terra Lliure i presons. 

Per tot aixb, el Grup parlamentmi dc Convergkncia i Uni6 
vol exposar en aquesta Cambra : primer, el rcconcixcnicnt de 
la importancia de la tasca que la Institucih clei Sindic dc 
Greuges realitza, pcr tal qiic els poders públics s’esforcin cnda 
vegada més per aconseguir que sigui efectiu el dret que té tota 
persona, de participar en els hcneficis de la vida cn societat. 

Scgon : ens declarem disposats, tal carn ha estat fins lm 1;) 
nostra actitud, B una sincera i efectiva. coklahoracih amb el 
Síndic cle <;reuges, en cl marc de les relacions enlre ell i aquest 
Parlament. 

Tercer : a prcstar la nostra col~laboraeib en l’agilitzxih de 
les relacions entre el Perlament i la seva Comissi6 amb el 
Síndic de Greuges, per tal de trobar les solucions adicnts als 
problemes plantejats, amb tola la prudkncia que la delicadesa 
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dei tema i el prestigi de la Institució exigeixen, perb amb tota la 
consthncia nccesshcia per aconseguir fer-la cada cop més agil i 
efectiva. 

Quart : el Sindic de Greuges no és, en absolut, una institu- 
ció de confrontació o fustigació de I’hdministració i del govern 
que l’encapqda, sigui quin sigui. Ha d’ésser, i és, una garantia 
de la defensa dels ciutadans, i un element corrector d’alguns 
hhbits inadequats quc pugui tenir i’Adrninistraci6. Celebrem 
que ei Síndic de Greuges hagi ajustat les seves normes d’ac- 
tuacijr a aquests principis, i no veuríem amb bons ulls que s’in- 
tentés arrossegar-lo a una actuaci6 amb més connotacions polí- 

tiques, que malmetrien el prestigi de la Institució. 
Finalment, i per acabar, vull repetir, en nom dei meu Grup, 

I’slgrdiment al senyor Sindic per ia tasca feta, per la informacib 
facilitada, i per la seva preskncia aquí. 

Grhcies, senyor President; gracies, senyores i senyors 
Diputats. \ 

El Sr. VICE-PRESiDENT PRIMER : Grkies, II~hstre 
senyor Diputat. Havent-se j a  posicionat tots els Grups, i, per 
tant, substanciat I’bnic punt de I’ordrc del dia. d’aquesta sessió, 
s’aixeca la sessió. 

(La scssih s ‘aixeca a tres quarts d~ set úe I0 tur& i cinc minut,q.) 


