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Ordre tlcl dia 

La Sra, PRESX1)ENTA : 13onn tarda, senyores i senyors I.9i- 
pulats, ancrn a donar comenqamcnt a aquesta Comissi6 d’in- 
f’ormacib del Sindic de Greuges. 

Si us plau, si hi ha alguna substitució eiis la podcn fer arribar 
a la Mesa. Tal corn establcix el Rcglament, 1’Honorrtblc Síndic 
de Grcuges intervindrh fent I’exposició dc 1’Informe ct’act Llaci- 
ons de l’any 85 i ,  seguidament, cada portriveu dels Grups parla- 
mentaris podr8 fer una intervcncib per a aclariments i per pre- 
guntar aquelles qücstions que cregui adcquadcs i posterior- 
tncn t veurem si és necessari o no fer un segon torn per tornar c? 

replantejar alguns aclariments. En tot cas, ho veurem en cl 
procés dc la discussió i del dehat que lingucm c? la Comissib. 

Per donar coinenqament, doncs, dono la paraula a I’Honora- 
ble senyor Frederic Rahola. 

El Sr. StNDlC DE GREUGES (Frederic Rahola) : 
11-lustrcs scnyors, scnyora Prcsidenia, senyores i senyors ili- 
putats, abans dc tot permeteu-inc donar-vos Ics grhcies nova- 
ment pel total suport que aqucsta Comissió parlarncntiria ha 
clonal des dcl primer dia i cn tot rnornenl i-i lli institucib quc re- 
presento. MiljaiiCaiit el riiilcg obert i constructiu qi.ic ha presi- 
dit  les divcrscs sessions quc han tingui IEoc firis ara, la I ~ Q S ~ M  

institucih s’ha enriquit amb Ics diverses opinions i els suggeri- 
mcnt4, que els Grups parlamentaris cns han :idt.eq,c?t i yuc 
sernprc hcm procurat scguir i tenir en comptc com ii inest i m t -  
blcs clemcnts de refcrbncia cn la. noslrn Irajecthria. Així 
mateix, hem ci’agrnir cls diversos Diplltats d’aquesta Comissi6 
Ics seves valuoscs opinions i ajudes sohrc probleincs cspecíiics 
cluc CIIS han estat p1antej:jats. Amb la prescntaci6 d’uqucst 1 tiror- 
tiic cornenp una tiovii fiisc mol 1 important en el procés de con- 
solidaci6 de la nostra institució. Si en l’rnfort-tic de 1984 expi>- 
siivcm el fruit clcls primers mesos CIC rodiitge d’una instiluciS, 
nova, cn cl coniingut cl’aqucst primer lnfornic propiament 
anuiil, corrcsponcnl a 1985, volem reflectir la tascii feta 1x1 cu- 
missionat d’aqucst Parlnrncnt en la missi6 clc supervisar les ac- 
t uiicions de 1 ’Ad mi nist rucib. 

‘Ikrnbc s’inclou un capítol rcfcrenl a I’organitzaciO intcrna 
dc la institucib on cs rcmnrca I’apruvacib dc les liorincs hhsi- 

ques del Síndic de Greuges, Ics quals tindran vighcia fins que 
el Parlament esiucfi’i i aprovi cti el seu dia una modi ficacib lcgis- 
Intiva quc oinpli, cntrc ;dlrcs aspectes, eh buits cluc la nostra 
llei reguladora té quant íi I’organitzaci6 cfe les oficilies, sobrctot 
si ho comparem uriib les figurcs similurs rl’al~es comunitats 
autbnomcs. 

li11 aquesta sessi6, il-Iustt*es Diputats, no piclcnem pas fer 
u11 resum clc I’Iní‘orrne yuc ja heu pogut llegir, pero si quc en  
volem assenyalar nlgtins aspectes I;nn;itnentnls, sobretot 
aquells rcspecte als quals hem impulsat Ics nostres iictuacions, 
com tamhi: algunes consideracions finals B yuc tim arribat, re- 
s ~ r l t a l  de l’estudi i la tiwnitacib de Ics queixcs o pelicioiis d i u -  
dcs dels ciutaclans o hc CIC les iniciades cl’ofici. 

Ida riostni inslitucib ha orientat les seves activituls a uila 

doble finali tat. D’una handa, a vetllar pcrque I’Administracib 
pública en Ics seves relacioiis amb els ciutadans udtii 
respectant-ne els drcts i les Ili bertals fonamentals. D c  I’altra a. 
coopentr amb els lioclcrs piihlics en la lasca d’irnpulsar el desen- 
volupament dels principis i els valors proclamats pcr’ la Consti- 
hci6 i 1’Estatut. D’acord amb aquest doble objectiu, des del se- 
iernbrc & 1984 el Síndic ha rebut i tramitat dos-mil sis-cents 
escrits de pcticib o yucixa. Com a complement dc les dacies CIC 
que ja disposen, voldríem afegir que amb data 24 d’abril la si- 
tuació de les I451 queixes rebudes el 1985 és la següent : ja sc 
n’ha decidit l’admissib o no-admissió a trimit de 1407, és el 
97% cld les queixes, i solament cn resten 44, O sigui, el 3% en 
estlidi. El nombrc de queixcs inaclrnescs cs de 467 i cl d’aclme- 
ses 6s de 940. D’aqiiestes, 536 han estat resoltcs 
favorable ment. 

Si cornparem ayuestcs dades amb Ics de I’lnforme de 1984 
observem que : primer, ha baixat el pereenhtgc de queixes no 
xlmscs, el qual fct denota que cls ciutadiins coneixen millor 
Ics competkncies del Síndic. La nostra institucib, complint un 
dels suggerimcnts quc aqucs~a Comissió l i  va fer, ha fct un 
csfoq divulgador durant tot l’any 1985 i crciem que ja se’n con- 
cixcn els resultats corn ho cicmostra aquesta disminucib de 
ilireixes 110 admcses. Amb la mateixa finalitat divulgadora 
s’lhan eorncnt;at a distribuir 2.500 exemplars de l’lnforme del 
198s entre diverses institucions dcl pais, piibliqucs i privades. 
Segon, també ha augmentat la diversitat i la cornplcxibt’clcls 
assurnptcs pluntcjats, que fan ret‘erhcia a quasi tots els drcts i 
IIibcrtals constitucionals, si bb encimi el 75% de les queixes 
s’englobcn dins dc trcs hees  htlamcntals : 111 de Govci*nacih i 
I’Administrndii local, un 38%; la de Justícia, ~ i 1 - 1  22%4 i Sanitat 
i Seguretat Social, un 16%. Tercer, finalment han anat 
augiiicn tat p rogrcssi V I I ~ C  n 1 I es co tn un icaci OH s arn b i ’Ad mi - 
nistracib pública tic la Generalitat i cls ens loeuls, i i k x i  nialeix 
s’haii cstableri reliicions arn13 alguns brgans de 1’Adminislració 
de I’Eslal ii Catalunya, en coorciinacib amb cl Defensor del 
Pucblo. l lu ran t  I’any passkit, el Síndic VD corncnqar a forinular 
A les autoritats i al personal al servei de I’Administracib els ali- 
vertimcnts, les t’econiaiixims, cls suggeriincnts i els recorda- 
toris yue han calgut en sclació amb els deures legtils quc cls co- 
rresponcn, Amb aquestes recomatiacims la nostra institució 
ha protnogu t h rcccrca CIC solucions als problemes plantejats, 
La resposta dc I’Adtninislritcih ha estat globalmeiit [iositiva i 
hem trobat la col4abolriciÓ necessirin per exercir les funcions 
d’invcstigacih qLic la Llei ens cncmiianii. 

En rclacib anil-, cl contingut dc Ics queixes el noslrc Informc 
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remarca que si bé els drets de caricter civil i politic s6n general- 
ment observats, durant I’any 1985 Iiaii augmentat en tcrrncs 
relatius les queixes relacionades amb diversos aspectes del que 
anomenem llibertats formals, Per exemple, s’han continual 
rebeni un nombre elevat de qucixcs sobrc el fiincionnnient cle 
E’AdministraciÓ de Justícia que denuncien diversos problcmcs, 
corn és m i  : dilacions exccssivcs cn la trarnitacih de pt’occJli- 
tncnts judicials, supbvits d’indefensici del ciutnclii, dificultat cn 
l’execucii) de les sentencies i problcmcs cn els rcgistres civils. 

Com ja slihcu, senyores i scnyors Diputats, ni el  1)cf’cnsor 
dcl Pucblo ni el Síndic de Greuges no podcn supcrvisar dirccla- 
inenl I’AdministraciÓ dc .I tistícia, la qual cosa ha inhiit cl 1 )e- 
fensor del 13ueblo a estudiiir la possi biiilat d’~iiiill  mocli ficaci6 de 
la Llci que regula les seves fiincions en aquest aspecte. Nas- 
altres compartim plenament ;questa posici6. 

Creiem que sbn prou coneguts els defectes i les rniiticnnces 
estructurds tlc I’Administracib de Justicia, per aixb ks desitja- 
ble que cls poders públics prenguin mesiires erectives i urgents 
dirigides a resoldre i a pal-liar aquests problemes. Cal referir-se 
lambé a Ics queixes individirals i colkctives rebudes sobre les 
insti tucions penitenciarics que radiquen a Catalunya, quc ens 
han estal enviades pds prcsos o pels seus familiars i tainbc pcls 
funcionaris de presons. Aixo va motivar una visita ii tols els 
centres penitenciaris, cl quc hi w m  poder observar ens obliga 
a insistir en la necessitat urgent d’iniciar la construccih de nous 
cenires per rcsoldrc unes deficihcies estructurals qiic prhctica- 
ment impossibiliten el rcspecle cl’alguns dcls drcts conslitucia- 
nals dels presos i, en espccial, cl que promulga l’arlicle 25.2 de 
la Conslitucib. Creiem que, si no es realitzen aqucstcs noves 
construccions, csdcvindrh lletra morta el contingiit cfe la Llei 
General Pcnilencilirin. S’hm ci’;irbitrar solucions urgents, ni 
que siguin provisionals. 

Tcni m consthncia que aqucsles nosircs inquietuds sbn co- 
mpartidcs pel Departament de Justícia i per aquesla Cornissib, 
i 6s aixb que cns niou a demanar-vos d’ex hortar els poders pú- 
blics a arri bar als acords necessaris que portin la solucib d’a- 
quesis problemes. 

Kelacionades amb l’Adrninisirnci6 local s’han rebut 330 
qucixcs. Aixb ens obliga a insistir cn la itnportliiicia del contac- 
te directe quc eis ciutadans tenen amb els cns locals de CalaIu- 
nya i de les funcions yuc  el Síliclic, cl’acorcl amb I’article primer 
cle la Lici reguladora dc les nostres [uncions, pot fcr cn acj~resl 
Arnbit de I’Administracib. 

En I’Informc cs pot constatar cluc s’han efectuat invesligaci- 
oiis sobrc clivcrscs rnateries, la maior part de les quals rclacia- 
nades ani b acl i vi la ts classificades, i rn postos i ta xcs, u h a n  i m e ,  
servcis, runci6 piiblica local, abiis del silenci administratiu i in- 
cxccucirj de sentkncies. 

Hcm dc dir que, clavant CIC diverses queixes adincses ii 
trimit, després de sollicitar-ne el corresponent Informe, la i l i -  

stitució ha constatat que l’brgan administratiu afectat havia 
obrat correctament. En altres casos, s’han observat actuacions 
irregulnrs, que han requerit la formulaci6 de recomanacions, 
suggeriments o recordatoris de deures Icgals. ”hem de clesta- 
uv els casos refercnts a la necessitat d’eradicar el silenci ndmi- 
nistratiu com a prhetica abusiva. de I’kdministracib pljhlica 
quan el ciutadi li demana la revisi6 dels propis aclcs. 

Aquesta sit iiació s’observa cspecialrnent en alguns ajunta- 
menis petits que, per manca de miljans pcrsonals i organitxa- 

lius, no compten amb l’asscssorarncnt jLiridic i tecnic necessari 
per complir con? cal algunes de les seves responsabilitats amb 
els ciutadans. 

Finalment, en relacib amb les llibertats fornals, també con- 
stitucix motiu de prcocupacib I’qilicacii, de la clenominacla 
Llei cl’llstrangcria, que, com sabeu, ha estat objcctc de recurs 
pel Dcfcnsor del Pueblo (lavant el Tribunal Constitucional. 
Ik ixant  a part la possible inconstilucionalitat cl’algun dels arti- 
cles de la Llei, les divcrscs qucixcs prcsentacles en relaci0 amb 
la seva aplicació poscii de niariifcsi que, en ei moment clc 
promulgar-la, ii Catalunya no cs disposava d’una inhstructurii 
adequada per aplicar-la dccorosnment, cn csliccial pcr Vexis- 
timcia dc greus dcficikncies en les instailacions dc Ics comissa- 
rics de policia. 

Tal corn .ja liem dit, el segon object iu al qual cs dirigeixen Ics 
nostres activitats és una runci6 promotora del gaudi dels drets 
d’hdoie economica, social i culturiil que han de permetre obtc- 
nir les condicions necessiries perquk la llibertat i la igualtat dc 
l’individu i deis grups en quh s’intcgrcn siguin reals i efectius. 
Removem tant corn ciiigui eis obstacies quc n’impedeixenien 
dificulten la plcnitud. En les consideracions finals dc I’lnforme 
subratllem que en l’hmbit dcls drets economics, socials i cultu- 
rals molts ciutadans es queixen de I’cxistencia de niancances i 
insuficikncics en I’exercici d’algun dels drets que la Constilucib 
reconcix i que afecten sobretot determinats cokctius com els 
inf$nts, GIS joves, eis disminuils tisics, psíquics i sensorials i els 
vclls. 

En l’lnforme, especialment en els hmbits d’cnsenyamcnt, 
sanitat, trehall i habitutge, fem referencia a alguns drets consti- 
tucionals en I’exercici dels qiials un cert noinbre CIC ciutaclans 
no estan prou protegits. 1 

Aixb 6s rlcgut a lentituds o insufkicncics en els Iraspassos, 
problemes en el íinanqamcnt dc l’hdiminislracib autonbmica E 
local i manca dc coordinacih entre les administracions afecta- 
des. Sobre aixo fcm diverses observacions, rccoinanacions i 
suggeri mcn ts, entre els quals voldríem destacar d s  scgieri ts : 
la necessitat dc millorar la qualitat de I’ensenyamcnt mitjan- 
$ant la consirucció de nous centres escolars i la millora en el 
mantenimcnt dels ja existcnts. Encara quc la nostra instituciij 
valora com cal els esforps que tant la Generalitat com els ens 
locals intenten fer per millorar la qualitat dc t’ensenyarnctit ii 

Caialunya, no podem deixar de conslatar que encara avui 
sofrim una tnatwi rl’instal.Iacions idbnies. 

Creiem cluc no 6s ~ A S  el dret a I’cducacib cl que estil en joc, 
pero sí que crd fer un csforq continuat per tcnir iins centres es- 
colars i uns plans d’ensenyament adaptats a Irt. realilat social dcl 
nostre país, que cvitin el que s’anomena <<friicis i absentisnic 
escolar),. Amb a ixo  s’aconscguirii més Fhcilmcnt i’objecliu del 
ple descnvolupriment de la difusih culhical i dc la persbnalitai 
humana i col-tectiva, cn el respecte als principis democrhtics 
de convivcncin, 

Tambh hi ha un grup dc qucixcs que fan referencia al dret al 
treball reconegut pcr l’articlc 35 de la Constitucib. 

Les peticions de molts ciutadans que demanen infurmacib i 
ajuda per trobar feina és un reflex de la situacib cl’alur cxistcni 
a Catalunya, en especial cntrc eis joves, quc patcixen les conse- 
qükncies de la crisi econbmica que afecta el seu futur i que, en 
alguns cdsos, els pot abocar ;i la marginació social. 

La nostra institucih també inclou cn el seu Informe unes re- 



conianacions II Ics administracions CJUC participen en la lluita 
contra I’atur, cn genetnl, j al jiiveiiil en especiul, i els demana 
un atrgment dcls rccursos quc s’hi dediquen i i i i i a  millor coor- 
dinacii) cntre les divcrses inst itzicions. 

Ui1 altre capítol a t‘ct-uarcar es el rcjcren! ii Ics queixcs sobre 
la protcccib cfe la salui, sobre la garantia cl’íwistcncia i Ics pres- 
taciotis socials suiicienis ell Ics siluxions CIC nccessi tat, especi- 
alrncnl en cas dc mnnques tlc feina, i s r h c  In garuiitia dc sufici- 
cncia ecanbiiiicíi íds cititaclaiis, dul’iitit la  et-ccra eclal, niijiiti- 
qurit pensions udequades, htcs Ics quals han estat igud tment 
~rresciits cii el nosirc iníorrnc. 

Aixi mateix, recorclcm I’cxistkncin CIC queixes pcr iiiancíi CIC 
saluliriiui i pcr les dcficicnts candicions Idisiques de certs habi- 
tatges, i sobrc la iieccssilat de iiovcs consi~*ticcions de proiiioci6 
piiblica, 1-1 fi dc f‘cr rcalitnl cl clrei constitucionnl a ~ ina  casa 
digna i adequada, i a disposar ~’CI I I  medi iidienl m h  el desen- 
volupament de la personr-1. 

Dins aqucst context hem inclhs Lina observacib sobre la ne- 
cessitat d’una acci0 dccidida dels poders públics en i’ordcnació 
i li1 proinocib dels serveis socials a Catalunya. Jii cti la mstm co- 
mpareixenqa dct l O de desembre passat, en aquesta Comissib, 
v m  manikstar la nostra preocupacib i posicih i ,  unit vegada 
més, volcm íer palesa la preocupació pels problcrnes que sof- 
reixen dctcrminats colkctius de ciutadans, corn els inFmts o 
menors, els joves, els vells i els disrnirtiiits, que ricnuncien I’c- 
xistkncia CIC sit~iacions injustes cluc cls porleri a la niargiiiaci6 
socinl, moltes vegadcs irrecuperiihlc. 

Cal fer referhicia a les relacions clc la nostrz-1 inslitucib arn b la 
del Defensor del Pueblo, durant I’any 1985, que s’liaii conti- 
nual desenvolupnnl d’acord amb la volunlat cl’cs2ablir la 
miixi ma colhboracih sobre la basc dcls pri lici pis dc coopemib 
i coordinacib. 

Hem d’aigrail- I’inestimable ;!jut i l’assessoratncnt tkcnic cluc 
rebem del Dcfcnsor del Pucblo, griicics a I’expericncia d’uns 
anys mcs d’activilut. Aquest iuut i assessoramcnl han resultat 
molt positius per a I’cndeganrent c3c la nostra institucib. 

La divcrsitat i complexitat dc problemes quc els ciutadans 
presenten davmt la nostra institucib, la maior part dels quals 
no rccaucn cxclusivarnetit CII 1’Btnhit cl’una admi nktraci6 cs- 
pccífica, impliquen yuc el Sindic dc Greuges Iingi de tenir vnu 
visió global de tots cls problcmcs dc Calaltinya, perque pugiii 
tríirneirc’is al Pnrlament rnitjant;anL els seus Informes anuiils. 

L ’ í n ~ o r m  quc wiii solmetem a li1 voslra cunsidcracih li<) 

prctén ser al Ira cosit que mi Eireu balant; EICI ccmsluiil clideg 
maniiiigut, durant l i t i  any, cnirc cls ciutaclans d’aquest país i la 
S C Y ~  aclniinistI.aci6. l+;n seulitai el Síndic dc tireugcs és iina 
porta oberta ytrc ha permCs ;\Is ciiilacluiw cl’cstahl ir el cliidcg 
amb I’Administraci6, per mil$\ dc la nostra institucib. Des cl’s- 
questa porta hem pogut vcut’e iii rcalilat --sovint poc 
concguda- clcl mOn immediat qiie cns cnvolta, cpuc, a Iriivks 
dels nostrcs InfoI-mcs, hcm projcctal al I’arliimcnt cle GahlLI- 
nya, al mhn de la potitica i al tnbn de la infbrmacih. 

I’olscm Ics vi vkncies, cls planys, Ics clcsigunlhts i cls crrors 
d’una socielal clcst:onegudu per molts, i lambk la íhniasia d’ii- 

qiiclls ciutarlans que, amb unu conccpcii) idealist;~, clcsiigeii u n  
canvi de Ics csiruc~urcs. 

Crc i cili que uq  ucsla p m  > ritmi ca q uecln I-e 11 ecti dw cn 1 ’1 li To r- 
im que jircs~ntcni, o n  troharcii tes mancaticw, cls crrors i 
iutiibk les tecliliids CII Ics aciuacions de la nostra 

Aciministracib. Cada diw, la vida modcrna ens porla R una so- 
cietat més homogknia i, per tant, ens cal més informació. Con- 
sicterem que la nosirii instilucib 6s u n  clcmenl iniportant per 
aconscguir-ho, lot i cluc la nostra aspiracib fbra que cada any 
fossin mcnys els ciutadans que acudissin n les nostres oficines, 
perquk nix i ,  reprcscntaria iin equilibri d’inlcrcssos regits pcr 
una ;drninistració eficuq UI scu servei. 

En aqucst senli1 repetim la riosira vd~ii i ta l  dc matitenir el 
diiileg am b cls poclcrs piiblics, amb I’Adminislracib de la Genc- 
nilitut i amh els cns locals, els quals supervisem i de les actuaci- 
ons dcls quals hem d’informar el I%irlanicnt dc Cataluiiyrl. 

La labor desplegnda durant aquest pcríocie cle dotzc mesos 
ha estat ingent i creicm gire satisfiictbria, si tenim cn coniptc 
cls inik.jaiis de qLik disposa la noslrii institucib. hqucsts rcsullnls 
s’hun aconseguit, indu blablemcnt, grhcies a una estretn col-la- 
horació i una pcrf‘ecta harmonia en el treball de I’equip que 
forma part  dc la institucib. Scnse la dedicacih CIC tol aquest 
cquip no hatirfcm liogut mi bar al resultat assolit. 

Agrl-iit pcr la vostra atencib. Ciricics. 
La Sni. PRESIilENTA : Grhcics, Honorable Síndic. Pcrtoca 

ara la intervcncib dels Grups parlamentaris per un hcrnps 
rnhxim de cieu minuts. El senyor Robert Itamírez, doncs, té la 
IM rau 1 a I 

RI Sr. RAMÍIW : Moltcs grhcies, senyora Presidenta, se- 
nyores i senyors Diputats, Honorable scnyor. Síndic, aquesta 
6s la scgona vegada que cl sciiyor Sindic compareix davant la 
Comissi6 cicl Parlament, en i niciar-se la tramitaci6 del seu III- 
forinc iinuzd, i ,  pcr primera vegada, aquest Informe cs refereix 
a Lin a n y  sencer. 

A mi em Fa l’efectc que t’lnformc és prou cietallnt, prou siste- 
matitmt com perque a mi, al menys personal rncnt, rn’hagin 
queclat pocs clubtcs i poques qijcstions per aclarir, pcrQ sí que 
voldria remarcar uiis y~iaiits feis, unes yuantcs coses que cim 
semhlcti molt inciicativcs del rcforcameni i de la consdiclaci0 
de la inslitucib i que el mateix iníorme assenyala clarament. 

En primer. lloc, el millor coneixement de I’cxistencia i de les 
tirncions dcl Síndic de Greuges, -del q ~ i c  dés provu tant 
I’ugment (te les pclicions rel~udcs cotn de les acceptiidcs-, i 
la scva major precisió i documentació, així com I’adeqtracib :i 
les exigkncics CIC la llei i el compliment dels rcquisits exigits. 

F,n segon lloc, m’agsada dcstacar I’esforr; informati LI i divul- 
gador que la inslilucib ha fcl, que ha fet augmcnlar el grau dc 
concixcment que els ciutadans tenen d’aqucsl;i institucib, i cm 
reíki.eixo no tan sols a I’opuscle informatiu yuc cs va cclitar i rc- 
partir -i cluc la Comissi6 ja cn té coneixerncni, cn va tenir 
mneixemcnt en el mi dia, i a la sevil scgona edici0-, sinb :i la 
presencia tarnbk, molt més conlinuada i aprofundida, que la in- 
siitucib del Síndic de C~retigcs ha tingut en cls mi\jatis de co- 
municacih durant aquest període cle temps. 

En un altre ordrc CIC coscs, voldria fer reíerkncia tnmbk a la 
Llci 36 del 85, pcr la qunl es rcgulcn les relacions cntrc la insli- 
tució dcl Ilei‘ensor dcl llueblo i les figures similars de les coniu- 
nitats autonotnes, la tramilaci0 de la qual vil ser iniciativa d’a- 
qucsl I’a-laimcnl, i ii la qi~:i l  volclria fer ducs obscrvacions : 
unii, realment CIC cairc negatiu, cs a dir la retallada cic qui: van 
scr objccte, en la I’roposició clc Llci cti el tr;inscurs de la seva 
tmtnitacih, les ;itri bucions dcl Síndic de Cireugcs, i I’allra de 
riiolt positiva que va ser la unaiiiiiiitiit amb quk tots els C.jriips 
d’aquest Parlamcnt van clccidir de scc6rrcr conlra ayuesla Llci 
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en aquests aspectes que retallaven Ics possibilitats d’actuacib 
del Síndic. 

Encara que faci de mal comparar, a causi1 de la cliferbncia 
entre els períodes, 6s a dir, gairebé i simplcment un trimestre 
l’any 84, o entre un trimestre i un seincstre, i tot l’any 85,  i la 
~najor concreci6 o adcquacib i justificaci6 clc les peticions lire- 
sentades durant aquest any 85, em sembla que tes tcnclkncies 
apuntades en el primer informe es confirmen, i que unes 
quantes hrees d’activitat sbn objecte d’unes peticions aclreCadcs 
al Síndic més considcrables o més quiintitaiivrtmcnt considcr;t- 
dcs que d’altres, vull dir, aquest 6s cl cas de I’Administracii, 
local, de la justicia, dc la sanitat scguretat social i trehall, i Go- 
vernaci6 -encara que l’ordre sigui difereni entre un informe i 
l’alíre. 

De les conclusions del mateix Informe m’agradnrin també 
destacar i remarcar : primer, la respasta cada cop més positiva 
de les administracions contactades i dels seus funcionaris en 
Ics demandes d’inforrnació i aclariment pcr part de la institució 
del Síndic; la rectitud, O l’afirmació quc es Fa de la rectitud en 
les actuacions de les administracions -malgrat tes crradcs i 
mancances que hi puguin haver, doncs, corn en tota activitat 
hiirnma-, i les actuacions cl’ofici que el Síndic ha iniciat quan 
l i  ha semblat que calia fer-ho. 

Finalment, d’aquest Informe, de la seva presentacib, de la 
seva difiisió i de fa seva anhlisi, jo en voldria destacar I’airc 
fresc que representa, és a dir, per als polítics, que a vegades 
tenim la temptacib de tancar-nos dintre del nostre proli món, 
és bo que arribin d’una manera tan directa i tan poc sofisticacla 
les peticions i els neguits dcls ciutadans, 

JA col-laboració cntre el Parlament i el Síndic dc Greuges, 
cluc cn l’hmhit organiizatiu ha pcrrncs a la institució de 
consolidar-se, de descnvolupar-se i d’assolir o rl’assumir 
--amb dificultats, es cert, de personal i dc local - ei scu cre ix-  
ment -pcnso ara en I’aprovncib de les Normes i3risiqucs del 
Sinclic i en li! Llei de la Funció Pública CIC I’Adrninistri~ciÓ de la 
Generalitat - aquesta col-lahoració -deia-, estesa ii les difc- 
rents administracions públiques ha de pcrmctre qiie s’actu’i en 
conseqübncia per, -si em permeten la pmaula-, flu’iclificar 
les seves relacions umb I’administ rat, adequant-se, en la 
mesura de les possibilitats que donen els recursos existents, a 
les necessitats quc s’cvidencien, essent conscients, pero, que 
maluuradamenl mai s’aconseguiril del tot, que I’AdministriiciÓ 
anirii sempre per darrcrc de Ics peticions del Síndic, que per raó 
o pel caricter de la rniitcixa institucih ha dc tcndir seml>rc a la 
uíopia, --entesa en el millor sentit dc la paraula. 

I és sota aquest prisma que cal valorar l’esrort; dcl Sindic per 
posar en evidkncia quc, malgrat I’alt nivcll CIC respecte existent 
als drets civics i polítics dcls ciutadans, n’hi ha d’cconhmics, 
dc socials i de culturals que, malgrat que estiguin recollits en la 
Constitució i I’Eslatut, no sbn de tan f k i l  uplicacib. 

Jo voldria fcr constar també I’agrciiment del Grup parlarnen- 
tari de Convergencia i Unió ii I’Honorable senyor Sindic de 
Greuges, al seu Adjunt i a tot l’equip per I’esf‘orq realitzat. Vull 
felicitar-fos també per la tasca feta i, sobretot, pcrquc aquest 
csforc; que han fet ha estat ben esmerpit i ,  naturalment, 
encoratjar-los cn la seva actuació futura. 

Moltes grhcics, senyora Presidenta. 
La Sra. PRESIDENDA : Senyor Ramirez. El senyor Casa- 

res, del Grup Socialista, t& la paraula. 

EI Sr. CASARES : Moltes grhcics, senyora Presidenta. Se- 
nyores i senyors Diputats, IClustríssim senyor Síndic cle 
Greugcs, CFI nom del Grup Socialista, per fel* algunes conside- 
racions, aclariments i preguntcs, segons el Reglameni, sobrc 
I’tnforme i sobre I’explicacib que se’ns acaba de fer. 

I e m  permelran, dc tota manera, que amb breus paraules, 
abans de comenqar, vulgiii fer resso, avui que ens dediquem 
precisament ii cxmina r  el nivell de compliment dels drcts 
humans a Catalunya, que dediqui 1-111 record als que avui han 
estat a Madrid les víctimes de 121 violcncia, que ha prodkiii la 
pkrclua de cinc vides humanes. Crec que dcs d’aqiií hem dc fix 
vots perqub a Caltilunya hi hagi sempre un  clima de pau i cle 
coiivivkncia, on aquest tipus d’acles restiltin impossibles. 

I, dit aixo, voldria comenqar exprcssant que després de la 
lectura de I’Informe del Síndic dc Greuges, nosaltres podem 
dir que fem una valoracib globalment positiva, tant de I’infor- 
me com de l’actuació del Síndic. 

L’Informe en si matcix és una p e p  remarcable. Crec que la 
seva extensió, la seva profunditat i el seu detall constitueixen 
un diposit inestimable per a qualsevol persona que vulgui fer 
una radiografia de la reaíiiat social de Catalunya. Crec que hi ha 
molta gent que hauria de conhixer aquest lnformc i treureh 
les degudes conseqükncies. En conseqükncia, ~ Q ~ C S ,  cstein sa- 
tisfets de tot allb que s’explica, de tot allh yuc s’ha fet, i estem 
convenGuts que esth arribant, aquesta actuacib, al conjunt de la 
societat catalana i, en aquest sentit, la difusió del fullet que a 
iniciativa dcl nostre Grup va voler recollir el Síndic de 
Greuges, i s’ha dirós en quantitats estimables, i que segura- 
ment seria convenient d’aprof‘undir en aquest sentit, és una 
contribució basica a la prcsa de conscikncia del que és la institu- 
ci6 (3el Síndic de Greuges, i ,  en definitiva, la salvaguardi del 
nivell dels drets humans a Catalunya. 

S’iia fet t m b é  al llarg de l’lnforme i en  la intervcnció que 
m’ha precedit una rcferkncia a la 1,lei clc Coordinació de les In- 
stitucions Similars al Defcnsor del Poble, i jo ugraeixo que 
s’hagi rcconegul I’aportacib positiva. que representa que lots 
els Grups parlamentaris ci’aquesta Cnmhra, per lanl també el 
nostre, van fer al moment de calibmr fins a quin punt aquesta 
Llei podia implicar o no un desconeixement del imrc constitu- 
cional i eslatutari. Nosaltres ho hem dit sempre, ho seguim 
dient : cal tleícnsar la institució dintre del marc compctcncial 
CIC I’Eshtut, fins allh on sigui passible. 

Bit nixb, ,$I concretaria, doncs, en aquest aspecte, una pre- 
gunta, que seria la segücnt : per acabar de descnvolupar 
aquesta acci6 meritbria del Síndic dc Greuges, quincs sbn Ics 
previsions dc dotacions de pcrsonal i de mitjans materials de 
tota mena, que C ~ C U  la institucib que scria necessari rl’obtenir 
per tal d’arri bar a uns nivells optims? 

i3m permetran que passi a un segon punt. Aquesl scgon 
punt jo voldria que fos ben cntcs pel Síndic de Grcugcs -i no 
dubto que ho serh--, sobretot perquh és evident que dcsprbs 
del que hc dit, en elogi de la seva funcih i del testimoni que 
hem donat quant a colkiboració respectc ai manteniment de 
totes 16s garanties legals que la institucib necessita, crec que 
aixo cns d6na una forca inoral per fer unes dctcrniinades mati- 
sacions, que si no es fessin, doncs, es podria entendre que sim- 
plement no hem estat fidels al que en conscienca crkiem. 

Es tracta del següent : veicnt el conjunt de l’lnformc, nos- 
altres advertim que la institucih ha tingut una certii kndkncia a 



desborcl;~ cl marc de la NCW acluaci6 cap als terrenys dc I’Ad- 
tuinistrxi0 dc l’l3hL. Aixh, no volcin dii* que i10 s’hagi dc íer; 
aixb, 110 volcni dir q ~ i c  sigui dolent, al contrari. Nosalires 
crciciii quc 6s molt cliflcil -pcr i10 dir impossible- t’rngmenlw 
cl cluc ks I’ari8lisi dcl nivell dcl rcspccie d s  clrcts humans ,  so- 
hrclol vist des tlc In dirnensi6 pcrso1-~1, cntre LIIW clrcls, dels 
quals hi ha  la necessitat CIC mitnlenir cl respecte clcs d’utiii h d -  
rninistraci6, i uiis al trcs clrcts -que inoltcs vegades cs confo- 
I I C I ~  i s’itiibriquen i s0n els mateixos-, que s6n coiiipctkncia 
d’una  altra kdministracih, Aixb ho entenem per’l‘ectarnenl, i 
no voldriem, dc cnp m m m ,  que se’n prcscindís, ci’aquest i ~ -  

pcctc. Pcrh si quc, cn canvi, aixo cns sembla que comporta un 
cert pcrjudici per allh que 6s la l’uticib prioritiiria cluc li cocrcs- 
pon ii la inslitució dcl Síndic de Grctigcs, que bs, cl’acorci amb 
I’arlicle 35 de 1’Estatut de Catalunya, la supcrvisjh de I’Admi- 
nistració de la C;cncralilat, evidentmcnl, cntenem per Rcfmi- 
nistració de In Generalilat no solamcni aquella cluc d c p h  del 
Consell Executiu dc la Generalitat, sinó iambb de 1’Admi- 
nistració local en aquells punts yuc desenvolupen activitats 
que són compeiencia de la Comiinitat Autonoma. 

Aixh, scnyorcs i senyors, jo crec que tats entendran que no 
SOH meres paraules destinades a una cspeculacib, sinó quc 
cstan dictades des dc la mes absoluta sinceritat, i espigolant 
netliés algunes provcs, voslks veuran que, per exemple, en 
píirlar sobrc la necessitat dc millorar la qualitat dc l’ensenya- 
ment rnitjanGant la construcció de nous ceritrcs, Iicr cxernple, 
es diu : {('Tenint en coniplc el petit percentatge quc I’Estat 
clcdica a I’ensenyarncnt.. . )>, etcelera. Segwramcnt és veritat 
iiixi), pcrb, veritablement, dit d’aquesti-2 tnanerti i situnt en 
aquest context, aixo implica una pkrdua de 1;i concenlració de 
l’ntcncib cap ullb que ha dc scI  Iirioritari, que és l’hdrninistra- 
cib de la Gcnerdital. Mes avall s’aíirmit : H A  clesgriit dc Ics di- 
ficultats cxisteiiís pes la manca cle reciirsm econimics, deguts 
al sistcmn actual de finanGament de les administracions auio- 
nomiques i locals. H També ks verital, scguramcnt, aixo, pero, 
evideníment riixb csti donant uria atmosfera a I’lnforim que 
es va repetint contlnuament, es va rcpelinl Iins a l’bltim, en 
q u e  cs diu quc : (( ks vcritat que molts dels prohlcmcs relacio- 
nats amb 1’8mbit dcls drels de caractcr cconbmic, social i cultu- 
ral sobrcpassen 1 ’abast de les compcthcics assumides pcr 1’Ad- 
niinistracib autonomica en general i I’A,clministraciÓ ltrcal cn 
particular. >) Certikmenl, pero jo no he fet més cluc dcstacar tres 
punts culminants que per 8 mi s6n sinipturn;itics. Alcshorcs, 
iiosaltrcs demanaríem al Sitidic de Greuges si no creu que 
caldria centrar mks I’atencih sobrc cl cluc es E’AdniitiistraciÓ de 
li1 Gencraliiat. La col.luboració cntse Síndic de Grcugcs i De- 
f‘cnsor dcl Poble, evidentment que comporta l’cxigcncia de ser 
transmissor de totes aquestes insuficibncics en el reconeixc- 
m’enl dels drcls dc la persona ii Catalunya. Am, un cop efcc- 
tuacla aquesta feina, iiosaltrcs cntendriem que la niissib del 
Síndic de Grcugcs cn qualií?c?ir aquesta situacih ha de passar, 
- 110 a dcsaparkixer -, passar a segon terine, cn rclació anib el 
que acabo d’cxprcssi~ 

I u11 tcrcer punt. Nosallrcs també hem advcrtit Litiii presa clc 
posicjh, que en poclricrri dir ideolbgica o conceplual, o com 
vostcs vulguin, a travcs dc I’lnlbrinc, que 6s repeiicih del liunt 
de vista dc I’anlcrior Iiiíorinc, segons el qual cs I’a objccte 
cl’uiia atencih especial i dciicaclissiima 1-1 lot ci capítol dels drets 
socials, cconomics i ctitturnls, i en aixb, nosaltres hem de dir 

que ens sci i l im arn b plena sintonia i amb absoluta coliiciclencia 
amb I’lnforme del Síndic ctc Greuges. Fins i tot en algunes de 
les seves cxpt‘cssions, nosnltrcs sentim uria idenliíicaci6 CIC 
scnsihililat jgiretié absoluta. 1:1 q ~ i c  passa és C~LIC, com cstii ja 
rccmcgirl de sempre, cls di+ets dc carhcier social, econbmic: i 
cultural dilicil mcnt cs poden detcctar a trnvés cl’infraccioiis 
concretes de preceples legals; són el resultat dc tota una politi- 
ca. I ,  deshores, aixb seguraincnt implica el ret que quecli una 
mica dihminat ,  a trnvés dc tot I’Informe, ql i ins  són els punts 
ncuriilgics de I’Administracih de la Gencralitat cle Cutalutiya 
que stjn responsahlcs dc I’inrpossi ble compliment o de I’in- 
compliment d’aquests drets ctc carhcler social i cconomic. 

Aleshores, si cl Sinclic de Grcugcs pren iiquest distanciament 
en relacib amb aquests problcmcs, que nosaltres crcicni que c s  
cncomiable, que vol dir quc li permet de dir moltes coses i no 
estriclament fer una relació mechiica de prcceptes legals ili- 
fringits, no creu qiic segurament també scria bo haver advertit 
que aquestes cliicstions tenen molt a vwrc  amb un sistenia de 
prioritats en cls recLirsos, en definitiva, cn ia dislribucil, dcls 
rccursos econbmics cn cl I’ressupost de la Gcncralilat? I, si ks 
així, a nosaltres ens agradaria saber si creu, el Síndic de 
tircuges, que efectivameni es podria aprofundir en aquest 
sentit, i fer determinades anotacions, o determinats suggeri- 
nieiifs, que fessin possible qiie aquesta realitat insuficient no 
es prodLiis. 

I aixh e m  portu cie ia mi u un a~trc punt, que, en definitiva, 
cs conseqyikncia dc I’anterior. I l i  ha alguns elements d’espccial 
1xeocLipació dintre cie l’informe, i ja que és impossible tocar-los 
tolts amb el breu tcmps yuc tenim, nosaltrcs hem fet una sclec- 
ci6 de tres aspecles : cultura, salut i dignitat de la personu, i 
ciutadania o scgurclat. Efectivament, ens preocupa tot el que 
s’cxplica i es detecta en cl camp de I’enscnyamcnt públic. 

Efectivament, si nosaltres hem de ser una societat inodet , 
en la qual els drcis socials i econbmics siguin una realitat, hem 
de procurar quc el nivell d’eiiscnyament n tola la poblacib, i es- 
pccialment i ~ .  la mes ncccssitada, que norrnalmcnt 6s la que 
coneix els centres d’cnsenyament públic, sigui el més alt passi- 
ble. ks per aixb que nosaltres iieni prestat una especial atenció 
ii aquest capitol, hem prcs bona nota de totes Ics insuficiencies, 
i, pel- tant, l i  clernancm al Síndic si no creu quc és possible apro- 
fundir en aquesi senlit, fent objectc de les peticions adequades, 
que en definitiva, a iilliina liora el Síndic CIC Greuges ha de 
tenir una traducció opcrativa en l’hdrninistraci6 dc la Genera- 
litat, pcr tal que no cs rcpeleixin situacions com les yuc aqui 
han cstut denunciades. 

Salut i dignitat, evidentment, és una rcí‘crkncia que faig al 
!ema de la sanitat i dels serveis socids, una alira de Ics cornpe- 
tkncics dcl Govern de la Gencralitat de Catalunya, en les quals 
irregularitats, --algunes cl’elles mo’ll grew- yuc s’hi dctcctcn, 
jo ara no les reprissarc totcs, perh, per exemple, em refcreixo B 
clctcrminats comportaments de les unitats de valoracions d’in- 
c;ipacitats, nn s’hm produ’it Ccts cluc només cal llegir I’lnforrnc 
pcr vcLirc que mereixen la qual iíicació d’escmddosos, no es 
puguin repetir. L’atencib als ilialalts i ,  sobretot, tot all0 que Ta 
rcfcrcncia al rnanteni tncnt dc la dignitat de les persones, sobre- 
tot d’i~~uclles persones que cstari en posici0 mbs necessituda. 
TOI el terna c~cls scrvcis sociiiis. bs clar, nosaitrcs ja enienem 
que és molt dilicil dir  : <<La Gencralitat de Catalunya, cl 
Govern dc la Genemlitat, ha infringit delenni nals preceptes 



pcrclu& hi ha  capes importants de margitiaci0, bosses de pobrc- 
SR dcsatesa H ,  pcrb irixh no c s  obstacle, al contrari, clcs de la ma- 
tcixa filosofia on sc situa el Síndic de Greuges, pet’ rer ~ i n a  de- 
núncia més enkrgics de totcs aq~iestes mancances. 

I ,  finalmciit, dintre d’aquesls lrcs ciunps que nostdtrcs iiem 
fet objccte d’im major atencib, per rab CIC la sevil iniportimcia, 
6s cl del sistema penitenciari. I, sobre aixb, Itlustrissim scnyor 
Síndic, nosalíres voldríem dir-li el segiicni : nosalires aprcci- 
em enormemcnt la rotunditat, la darcdat amb que  s’ha exprcs- 
sal en 1’1nlbrme el Síndic de tircugcs sobrc la lainentahlc si- 
tuacici cle ics prcsons a Cutaluny:i, sobre la impossibilitat d’:i- 
vanqur si no s’einpren una politica decidida de cnnstruccib cte 
nous centres penitenciaris, perb, al nxilcix temps, I i voidrícm 
assenyalar el següent. Nusaitres hcin vist que l’lnformc no ha 
cregut nccessasi -valgui la reciurtdimcia- emetre i i i i  Inlbrme 
cxhausliu dc l’estat dels centres, i aixh ho fa per unes conside- 
racions, que nosaltrcs enienem també fins a un cert punt vdi-  
des. Es diu, i aixb bs en elogi de l’actuaci6 del Parlament, cluc 
el f’arlarnent de Cataliinya s’hd preocupat intensament d’a- 
quest tema, i aixo és cert. Bs ccrt, per6 fins a iin cert punt. 

Hi ha hagut un momcnt -com segurament deu saber el 
senyor Sindic de Circugcs- que el Grup Socialista 1x1 tractat de 
demanar la constitucib cl’una comissi6 d’invcstigació dc l’estat 
de les prcsons. I rrixb se’ns ha negat per ra6 de la fo rp  d’un 
Grup majoritari. 

Aleshores, si aixo és aixi, s i  la situació és gravíssima, csth 211 

limit, si el Parlament ha fet fins ara moltes cosesj, pcro no ha 
pogut fer el que volia, si el Síiidic de Grcuges crcu que s’ha 
pogut dispensar d’itquest Informe actualiirat de l’estat de les 
presons pcrquk confiava que el Parlament tir& endavant, nos- 
altres l i  hem de dir que el Pwlament j a  no podri tirat’ endavant, 
i I’única soiucib bs que aquclla institucib que no d e p h ,  arortu- 
nadamenl, dels vols de cap Grup parlamcnlari, crnprenguj 
aquesta invcstigacib que nosaltres no heni pogut dur a terme. 

I aixb, per tant, es concrctii en Ics preguntcs que ja cs de- 
dueixen dei que acabo de dir; si crcu o no creu quecs podria in- 
sistir més cn aquestes mancances d’aqucst conjunt de proble- 
mes, i si es poclriil, efcctivamcnt, passar a una redaccii) actualit- 
zada d’un Informe detallat sobre la situacib de les presons. 

Dit aixo, i volcnt ja acabar definitivamcnt, a nosaltres 
només ens rcsta dir-li, senyor Sindic, quc el Grup Socialista 
--com, altrament, lots els altres Grups de la Cimbra, sens cap 
dubte- conlinuarem donant suport íi la seva missi6 i 
encoratjant-10 a continuar endavant perquc no  hi ha cali dubtc 
que nosaltres cstcrn situats dintre d’aqucsts ciutadans que 
-com ~’1x1 dit anib belles paraules, clins unit concepuib 
idealista- desitgen un canvi de les estructures. I,  cn aixb, 
aquesta institució crcicrn que hi pot Ter moll. 

Mol tes grhcies. 
La Sra. PRESIDBNTA : Grkies, senyor Casnrcs. El scnyor 

FcrnBndei! ílíaz tk la parr-lula. 
14 Sr. FEIWÁNDEZ nl AZ : GrBcies, senyora Prcsidcnta. 

En nom dei Grup parlamentari Populiir, haig de d i r  cluc valo- 
rem molt positivament I’lnfmmc que ha rcmes al Parlament 
de C;italunya cl Síndic dc Greuges, on es dcscriucn les tasqucs 
realitzades iil llarg de I’any 1985 per aqLiesla instihacili. i haig 
de dir, i en aixb coincideixo amb I’llhstre Diputat quc m’ha 
precedit en I ’ h  de la paraula, que cnnsidcrcm que, realmcni, 
aquest Informe és un document enormement val ubs, enorme- 

ment hiil i q ~ i c  val la pena d’est urtiar aclucsl Informe, al marge 
CIC la nostra obligncib com a parlarnenlaris que pertanyem, prc- 
cis:iIncnt, ;I una Comissi0 parlamr:ntiirin qtro 6s la cle Ics d a c i -  
ons, precisarncnt, cntre cl l’arlament i el SCLI cnrnissianat, quc 
és cl Sinciic clc Cirevgcs. Dic nixb perclub, rer-llmenl, constiiucix 
L i t u  peqa molt ljiil a I’licwii cte Fer, lins i tot, unu cnyucsta socio- 
lbgicn, tant cies d h n  punt  de vista tcrriiorial i secíorid dc la si- 
tuacii, ; ICILI~ dels ciuiadans CIC C:aidu~~ya pel q116 t’;~ r d h - h h  
a la defensa iicls s e u  drets i de les scvcs llibertats, d’xord amh 
cl previst cn la Constituciij Espanyola. I aquesta és Ia primera 
afirmació, insisteixo ~ L E ,  per a mi, era molt importani de 
fer-la solem ticment en aquest moment, n I’hora de corncnt;ar 
la meva i ntervcncid; so brctot perquk, després dc llcgir aquest 
Informe, &s evidcnl que nosaltres ens adonem amb molta apro- 
ximncib de  ~ p i i :  bs el que esti feni la institwib del Sinciic de 
Greuges, cosa que, a nosaltrcs, en definitiva, cns interessa 
molt, perquc no hem d’obliclar -hi insisteixo- que és un co- 
missionat d’aquesta Cambra, 

I, dit aixo, haig de dir que, de la lectura d’nquest Informe, 
p w  a nosaltres es dedueixen algunes consideracions que vull 
remarcar, tiirnbk, en aquests moments. En primer lloc que, a 
pesar dc I’esforq realitzat, encara la instituci6 del Síndic de 
tircuges no @s prou cotiegucja eníre la ciutadania de Catalunya, 
a la societat catalana. 

L’any passat es van rebre més cle 1.400 queixes. Si tenim en 
compte la situacib actual, des d’un punt de vista social, que hi 
ha a Catalunya, i que a Catalunya hi ha sis milions d’hnbitants, 
és evident que, proporcionalmcnt, aquesta 6s una xifra moll 
baixa. J& una xifra molt baixa i, nosaltres, és evident que no la 
podem imputar a la instilucib, pero que, en dcfiniliva, sí, que 
d’alguna manera I’hcm d’imputar a la institució i ,  fins i tot, a 
nosaltres, al Parlamcnt de Catalunya, perque afecta el nosire 
comissionat, en la mesura que dcmostra claríssimment 
-demostra clarissimament- que encara no s’ha fct tot el que 
s’ha de Ter i cl que es pot fer pcrque la institucih del Síndic de 
Chcuges sigui adequadament coneguda a Catalunya. Fins i tot, 
d’aqucstes mes de 1.400 queixes, n’hi ha moltes 
-propor.cionalmcnt moltes- que no són admeses a t r h i t ,  la 
qual cosa demostra que no tan sols no és conegut, des cl’un 
punt de vista qualitatiu, des d’un punt de vista iristitucionai, 
que existeix aquesta institucib, sinó que, després, moltes per- 
sones que coneixen que existeix una figura corn i a  del Síndic 
de Greuges, no coneixen prou bc quincs s6n les seves 
cornpethcies. 

Tenint en compte que tot poclcr polític té una ccrta tendkncia 
li no scr controlat - i  aixo, al marge de qualsevol color polític, 
pslssa a tot arreu-, i tenint en compte que cl pocler polític con- 
stitu’it a Catalunya, cl Govern cie !a Gcncralitat cle Catalunya 
-govern legítim, cvidentmcnt-, esta controlat institucional- 
ment pel Parlament de Calalunya, també, d’alguna manera, és 
controlat po! iticament pels mit,jans de cornunicaci6 i per l’opi- 
ni6 pbblica, pero que, en el control sobre el funcionament ade- 
quat dc l’Admin¡straciÓ catalana en aquest sector, te utla inci- 
dbncia important la institucib del Síndic de Greuges, nosdtrcs 
consiclerem que fóra molt coiivenicnt que, a riquesta instilucih, 
l i  cstiguks ficilitarla la seva tascu de coneixeiiicnt per la Gene- 
ralitat d’una manera institucional. 

Nosaltrcs creiem que els mitjans públics dcpendeiits dc la 
Generalitat de Catalunya --la Corpori-icih Catalana de iMio i 

. . -. ^, . ... . ,. 



les llihcrtats dcls ciutadans de Catalunya, i creiem que ds la 
nostra obligació estar al seu cosliit. 

JO fclicito, reitero en  ;iqiicsi moment la fclicitacih a la insti- 
tució i ,  personalnicnt, ;li Síndic de Greugcs pcl gran Informe 
que ens ha presentat. I-Taig dc dir quc, per ii nosaltres, ks un CIO- 
cument de Ircbali molt interessant, i nomks l i  vull dir, per 
aciibar, unii cosa que cs potser dc detall, que 6s rte to mciior, 
perh q ~ i c  no v u l l  amgar-la : es fan rnoltcs ret‘crkncics, al l1iu.g 
(1’;iqiicst 1 nforine, ii les Corts, client que sOri les Corls espanyci- 
Ics. 1% aqucsts 1mmcnts, com iots sabem, no s6n Corts cspa- 
nyolcs, s h  Corts Genct-als; ho dic pcrquk aquesta clcfinicii-, 6s 
la iiovii clcíinicici que cs va establir cn la GonstILució i cs Lina 
qksti6 seiuimtica quc no tk iiiipurtincia, pcr0 crec ~ L I C ,  cti la 
iiiesurii qiie cs parin i11011 d’aqucsta insiitucih licr la d a c i ó  q ~ i c  
tc, lbgic;iment, atiib la institucib del Defensor clcl I’oblc coili 8 
coinissionat parliirncn tari , seri r-l con venien t corrcgir-ho cii pos- 
teriors cdiciotis, 

Moltes grlicies. 
/.A Sra. I’R ES1 D1Ni’A : Chiicies, senyor Jorge Ferniindcz. 

El senyor Marc-Aurcli Vila, cl’Esquerra Republicana, 115 iii 
pa rau 1 a. 

El Sr. VILA I COMAPOSADA : 11-lustrc Prcsidcnta, I Sono- 
rable Síndic CIC Grcugcs, el nostrc Grup parir-imentari cl’I-!,s- 
querta Rcpublic:ana de Calalunya vol deixar coiistimcia que ha 
llcgit nnib tuls ciicii t’lnformc al Parlament cluc ha prescnlat cl 
Sinclic CIC Greuges de Chtaiiiiiya, i que aquesta Icct~ira ha con- 
stitiiit, CII bona part, una niagni fica lEiq6 de sociologia, grhcics 
ui niaieriul que cnnt6. Iha llit$) que posu cn rellcii -millor dit, 
potsci’ diríem ii lli vistli- situacions mgoixoscs i sovint injus- 
ics, i-clucionxics mi11 c k  scrveis admiiristratius i amb ei co- 
mportatnent irnproccdeiit per accib o oiliissi6 de cicicrininats 
serveis; en mots incs cscaiciils, dc les pcrsoncs rcsponsables 
d’aqiicsts clcicrini l ia ls  scrveis. I nixb, referent íi la colkctivitat 
clc la qtid cicpencn, citr tot  fuiicjonari piiblic s’ha dc sentir mks 
t’esponsublc davuii t la col-lcctivilal, lli socictat, que d w a n t  els 
SCLIS propis s LI gc r i o rs jct4 rq ui cs. 

I<I que Iicm dit ds d l b  que s’oblc dc ia Icclura de I’Itiforrnc 
q w  wvtii cns pt’cseiitn ii aquesta Comissib piirlamcnt8ria 1’1 10- 
nora~i~e Sínclic CIC ~ r c u g e s .  I& ci desig dc tots -i CI yiic ;ira 
direm no és solatncnt criteri dcl nosirc Grup pariaimcnt;rri cluc, 
cerlatnetit, Im k s ,  si, tamhk, cfc la socictat en gciicr‘211, ciir i1110 
quc iiosallrcs I’cni 6s iiniuameut insistir iira en la mntcria--, o 
sigui, quc tots els ci~itadans CIC CataiLinya concguiii ta tinalilal 
cspecííiu i la t;rsca cic la Sindicatura cie G ~ C L I ~ C S  i cluc la consi- 
dcrin cotm una insiitiicib prhpia, qiimi cns alreviricni ii  d i r  qLic 
de propictat ~)crsmal, i ks possible arribar a uixb si, cies clc l’cs- 
cola priiiniiriii, i quan cs parla als escolars cte Ics instiiucions qi ie 
I-cguicn la vidu dcl país, sc’ls parli de la Sindicatura CIC Circuges 
cotii I’insíruineiit cluc permeL assolir que els ciutadans sc 
sentin com ;-i tals, rleí‘ensats I cmparats. 

I fi nircrn - licrque tots cls dtrcs Grups parlamentaris hx i  
cxposai amb moll boiis fimamenis dif‘crcnls ~spcc~cs- i ens 
lirnit;ii-cin, iira, a assenyalar-nc un que potirícm dir --i 
pertioncu- CIC coilila prhpia. ks I’aspcctc CIC  espai i (ic la iinat- 
gc. iliriem que nosullrcs vcurÍcm mih goig que, scnsc tnrclar, 
i;i Sindicatura de Greugcs ocupés uiis loahs mks  individudit- 
xals, mes privatius i mcs, com diríem, visiblcs als ciutadans. 
i& un irosirc cicsig. 

Moltes grkcics. 
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La Sra. IWESIDENTA : Moltes grhcies, senyor Marc- 
Aureli Vila. Donarem la paraula a 1’Honorrible Síndic per con- 
tesíar algunes de les qüestions planíejades. 

El Sr. SINDiC DE GREUGES : A mi rn’agrarlaria, si 
pog~ics estar uns cinc minuts o deu minuts reunits ... O no? 

La Sra. PRESIDENTA : Ah, d ’ a c ~ ~ r ~ l .  Doncs, quants 
minuts? Deu rnitiutets? 

El Sr. S ÍNI IK DE GREUGES : Ucu minuts, o així, pcrcp~& 
tinc ... 

La Sra. PRES JIIENTA : Doncs, ~deshorcs, suspenem Irz 
sessib clurunt deu minuts, A dos quarts menys cinc ens torna- 
rctn :i trobar. 

(12,s irn quart dc sis dí] iu iai*(io i dos minuts. Ida scwib es r ~ p r & t ~  u 
dos yuuris d~ sis i t w s  minuts.) 

La Sra. PRESIDENTA : Bk, anem a rcprcndre la sessió. Tk 
la paraula. I’I Ionorablc Síndic. 

121 Sr. SENDíC DE Gl<EUGES : Be, abans dc tot, contestaré 
una mica globalment, per agrair Ics paraules de qualificació 
que han donat li I’Informe nostre i a I’actuació, tant el Diputat 
senyor Iimírcz, corn ei senyor Casares, corn el scnyor Fernin- 
clez, com el senyor Marc-Aureli Vila. Molt agniit pel consenti- 
meni i I’encoratjament. Aixo, per ii nosaltres, representa un es- 
tíinul que ja sé que, en fi, no ens faltava el vostre encoratja- 
meni, perb sentir-ho sempre és, no solament 6s bo, sinó que 
bs doblemcnt cstimuiant. 

E1 primer que ha parlat, que és el senyor Kamírez, franca- 
nient, estem totalment d’acord amb el que h i  cornunicat, i eiii 
sembla que les discrepancies sOn mínimes i quc els aclariments 
no són necessaris perque, cn fi, ha constat quc cstava ja co- 
mpleta I’explicacib a través de I’lnforme. 

El senyor Casares també em suniu, sobrctot en el primer 
incís quc ha f‘ei sobrc I’atemptat d’aquest matí a Madrid, i com 
cll, també, desitjo que aixb no tingui cotitinu’ital i s’acabi i hi 
hagi unii mica d’intcl-ligencia entre tots els ciutadans d’aquest 
país. 

En els punts que ens ha iraciat cl senyor Casares, el qual h~ 
demanat unes matisacions o aclariments, quant a la primcra 
pregunta, que els mitjans quc nosaltrcs liecessilm per tenir 
uns rcsuliais més bptims en la gesli6 de la nostra institució, 
evidentment, sempre en manquen, i potser en nixb, i em refe- 
reixo a la comunicacih, il la petita exposició quc ha fet el Dipu-  
tat Marc-Aureli Vila, pel que fh 8 la qYiesti6 del local, 6s impor- 
tant, poder, no per a la individua1it;lacib que cll diu, sinb 
perquc, aclualmcnt, evidentiiieni, rcsulta petit, sohretol cii 
aqucst moincnt en quk esteni .la preparant tota la inhrmatitza- 
ció del servci. Aixb ens obligarh a estrhycr-nos -vastes ja 
coneixcn, em sembla, molts de vostcs, el local, cl clesliatx CII 

que ens nioveni, i aixb ja scrA una qiiesli6 una  mica 
problcmitica- , perque comencem ii no podcr treballar en si- 
tumi6 optima, com ell desitja, 

Quan1 R la qüestió pressupostiiria, que ha donai a entcndre, 
la prcgunta, Ics necessitats, penso que en finalitzar, és i1 dir, 
quan nosaltres coniencern a realitzar o a plwnkjar la qiiesiih del 
pressupost, llavors podrem fixar exactament I’cstudi aquesl i 
el presentarem a la Comissió, com sempre. 

ICeferent, doncs, a la qiiesti6, a la segona pregunta, sobrc ei 
desbordameni que nosaltres potser podcrn lenir cn qüestions 
que potser no s6n clireciamcni competericials dc la nostra insti- 
tucib, perque nosaltrcs puguem fer una indagacih o una indaga- 

tbria, penso que nosaltres hcrn complert aquesl límit, aquest 
requadrc, aquest enquadrament, si b6 nosalires cstcrn, corn 6s 
Iogic, a la merce dcl ciutacli de Catalunya que fa la seva queixa, 
i si la queixa la Fa, evidentment, a organismes de I’Estat, 110s- 
altres I’hem dc tenir i riosaltrcs ens poscm immediatament en 
relaci6 i en coordinació amb el Defensor del Poble. El Defen- 
sor úel Poble, amb aquesta cntcsa, que no solament 6s cordial, 
sinó quc Cs funcional, i moltes vegades aqucsta funcionalitat 
cs íraclueix -no vull dir que sigui una delegació, per0 prhctica- 
ment és aqucsia coorclinacih que ens dótzii- ii donar un servci 
niés rhpid al ciutadh que, nosaltres, potser alguna vegada, hem 
fet alguna gestib que mai dii*ectamcnt l>odiil ser una gestib, imi 
competkncia directa del Defcnsor del Poble. 

No obstant aixb, nosaltrcs, aquest any mateix, hcm enviat 
Z 10 queixes directamcnl a elis, que nosaltres no podíem ni ges- 
tionar, i quc eren una compehcia  clara del Defensor del 
Pucblo. 

Com ha dit  molt bé, també, el scnyor Casares, de vegades 
aquestes compctkncies no són totalment clares, ni les transfc- 
rcncies ho estan; o sigui que hi ha, dintrc cl’un mateix Departa- 
ment o d’una matcixa competbncia, hi ha qüestions que 
s’entrellacen entre les que en té Ics competcncies la Gcnerdi- 
tat i les que encara té actualment 1’Estnt. Algunes, en espera de 
traspis i ,  altres, ja són definitivament de I’Estat, pcro, cvi- 
cientment, s’entrellacen; Llavors, aixo, aquesta limitació, 
aquesta frontera, moltes vegades és difícil de poder-la discrimi- 
nar. De tota manera, jo penso que I’importmt, també, 6s que 
nosaltrcs Informem d’aquestes queixes al Parlarnen t, perquc 
aixh és I’cxponent i el reflex i ei mirall que nosaltres rcflectim, 
en el Parlament, sobre les qijcstions plantejades. 

~a qiiestib tercera, per a mi, la part més important -vull dir 
d’aclarimcnt que ens ha demanat- és sobre la qücstió de l’ln- 
forine que nosaltres hem fet sobre les presons i que iiosaltrcs 
varn íi1-ludir en la ponencia que justament havia fet, aqucsta 
ponencia, aquesta secci6, sobre les presons i el regim peniten- 
ciari a Catalunya. Evidentment, hi ha unes mancances, hi ha 
m e s  impossibilitats i, potscr, fins i tot hi poden havcr els re- 
tards que figuren també en la nostra mcmhria i que nosattrcs 
pensivern que és una qiiesti0 que la Comissió parlnmcnthria, 
els parlamentaris o el Parlament sencer crcn eis respolisables 
que podien agafa- aquesta qüestió i poder-la dcciclir. 

Nosaltrcs, realment, el que sorn és uns comissionats dcl Par- 
lament amb qui: nosaltres Tem uiles indagacions i supervisions 
a I’Administracib i nosaltres les exposem. I, IIwors, jo penso 
que és el Parlament el que ha de tcnir la gestió de poder formu- 
lar a I’Execuiiu, no solament la crítica, sin6 formular Ics dispo- 
sicions legals o Ics mesures necessaries per tallar o per reduir 
cls perjudicis que es ciiusen o bé iransrormar-ho, o fer iincs iic- 

tituds CIC tipus positiu perque es puguin solucionar les deficien- 
cies quc, d’una manera de proccúiment o legal, existeixen. 

Aquestes incsures, nosaltres no Ics podem prendrc, perb el 
quc no derugim 6s quc nosaltres puguem fer una més Amplia 
informacib, Aqucsta Amplia infonnacib, jo penso quc, evi- 
dentment, la qüesti6 que han plantejat els Diputats socialistes, 
de ier una comissi6 especial i que sembla quc tia estat molt 
recent, ahir o abans-d’ahir, que va ser prcsa, nosaltres no n’cs- 
llivern -ni en podíem estw- assabentats, obviament, quan 
vam prcsentar I’lnforme, pcrb nosallrcs estem a disposició, no 
solament cl’aquesta Comissib, sinb de lots els ciutadans, per 
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f‘cr els Inlbrrncs que sigitiii ncccssaris, o que siguin adients 
sobre cl rcgim carccrari i sobre Ics presons, sempre que afectin, 
cls atacs, ti tol lipus dc drets humans i Itibcriizis ~~~I~I iques  q ~ i e  
puguin afectar cls rkgims quc cstiguin con t rolals o portats per 
I’kdministrxib que hi hagi ;i Culaltinya. 

Jo, doncs, CII aqucst seniit, no dcfujo acluesl ---.i30 vul l  dir 
i’esponsahilit~~I- cnciirrec quc aquesta Comissi0 ciis pugui fer 
i iwsnlt rcs, en fi cstem juskriiicnl inolt preocupats liei* acluesla 
qüestih, i conti t i  t i m m  CII ayucsta nostra liilior, de no deixar- 
ho, i estarcni en conlilcic, íins i tol, ml> aqucsia Coinissi0 
vost I*;) per- si hein dc tenir wlgu ti:i inclicacici, alguna guia, algun 
suj;gcrimciiI, q ~ i c  riosallrcs puguem realiimr, cn 121 qiial ,  .ja 
siibc~i quc, CII aqucsi cas ---com he riil cti ~rii cotiiciic;aincnt -, 
no solmcnl sorn rcccplius, sini) que mirnrcm CIC coiiiplaur’e- 
ho i de scguir-ho. 

llm pcnso quc, mil? aixh, acabo. i-ic coniestut leks Ics Im- 
gunlcs, i si n’hi ha iilguna ks que Iiuiscr no la rccordo en aquest 
moment, i no em f’tiria res y ~ i e  nic la tornessin a fer. pcr tornara 
precisar-ho. 

La Sra, Pl<ESIDENTA : Obriríem la possibilitat cl’un scgon 
torn, pel- si algiiii Grup pwlamentari vol reprcgunlur, ~ ~ ’ I - I C O I ’ C I  
m b  el q ~ i e  estableix el Regfurncnt. 12s cluc hi ha nlgtma prcgun- 
la‘! (Puiisa.) 1.31 scnyor kiniírez, doncs, 16 la paraula. Ei qiie tic- 
manaríctii és cluc ios dc tres iiiinLtls, ~tproxirnnd~imcn1, pcr no 
allargar-nos massa. Ciricies. 

E1 SI-. RAMI RE% : Tractar6 cl’i!justar-mc at kmps;  ser6 
molt hrcu, de tota manera. Senyora I’resiclcnta, grr‘lcies. Jo vull 
agrair iguainicnl al scnyor Síndic les inforniacious i les rcspos- 
ics, compleincnihries :I la SCVII inforrnxib anterior, cluc cns Eia 
fet ara. EE que passa és que, CII noni dcl mcti C3rup, volclria la- 
meniar cluc, cn el transcurs d’imii intcrvcncii) que ha scguit la 
tncva arilcrior, s’hagues posat CII qiicsli0 I u  sobirania cfcl I W i i -  

mctit. Vull dir yire nosal trcs cntcnem cluc el IJ‘arlmieni semprc 
ha fet el que creia qtie havia de íkr, i que cl fci ~ L I C ,  CII un. 
inornent dctcrminat, IICI s’hagi t‘et la voluntat recollida en una 
proposicib del Grup Socialista, i10 vol dir  yuc no s’hagi fct ILI 
vol untat de I Par lanne 1-1 t. 

G riicies. 
La Srn. 13K1311)I?NTA : Mol tcs grhcies. Aqiiesta Mesa 

inlerprcta cluc no ha estat ;icluesta la voluntai política del G I - L I ~  
Socialistii, de posar, crn sernhla a mi -cn tol  cas, el Grup Soci- 
Lit ista doiiai-ii les seves explicacions--, pcrb la Mcsa, com ;i tal, 
consit1cr;i quc niai no s’ha posai et1 dubie 121 sobirmia dcl I’nrlw- 
mcni. (I,’/,  Cirscrm demutiir p t -  pc-?tklt:) Ei scnyor Casruu té 
la pNau h. 

EI Sc CASAR J‘S : Molles griicies, scnyora Prcsidenla. Se- 
nyores i scnyurs Diptrlats, 11-Iustríssim senyor Sindic CIC 
Gretrges, cn nom dcl G r u p  Socialista, per iigrair íd  scnyor 
Síndic dc <;reuges Ics precisions que eiis ha fet, el temps que 
h;i declical ;i algunes de Ics observacions -iiclarimcnts, pre- 
guntes, m k  que res- que nosaltres li  hem (et, i pcr incidir no- 
viimcnt en ducs qiiestions, només, i incidir-hi, evidentment, 
rli ntrc  dcl lo de cordialitat corn, licr descomptat, cal intcrprelar 
semprc les crítiques cluc tlosidtres fem, o Ics obscrvxions yuc 
nosallres fem. 

Primer punt : k s  evidcnl que nasal trcs hcm demannt uns 
aelariinenls sobre el que hcm considerat un ceri desbordiunen t 
de I’actuació clcl Síndic dc Greugcs, i més quc, (lc t’actuació, 
diguem-ne, del to general dc I’Infortiie. E1 quc jo hc dedu’il CIC 

les paraules del scnyor Síndic de Greuges és, primer CIC tot, 
una  justificacib. EIIS ha scrnblal cnlcndre yuc clf eiis venia a 
dir qiic <(nosalircs només fem quc recollir les qucixcs dels 
ciutadans que legítimament les cxpresscn quan se scnten vícti- 
mes d’algutia actuaci0 dc I’AdrninislruciÓ, sigui quina sigui, 
cns les expressen, i nosaltres les denuncicm H. Bé, nixii, evi- 
clentmcnl, 6s una justificaci0 que jo ja I’he :ip~iiilnl abans, i 110 

lic dil de cap manera que no entengubs que aixb fos improce- 
dent. Per tatit, per dir-ho d’alguna manera, la crilica i10 és ii la 
recepcib cl’aqucslcs queixes, no 6s i1 la lransiiiissib d’uqucsies 
queixcs, ni ks  tnri sols a la publicitat d’ayucstcs ywAxcs. H I  qitc 
nosaltrcs venim a dir és una iiiica allb qiic cal m i i i ’  en comptc 
que CI llegir no íiici pcrctre i’cscriurc. iis a ciir, cluc, al iernpfi 
quc es denuncien ioles aclucslcs infraccions, es passin amb u n a  
ceria -deixin-mc dii- t’cxpressió, cluc no ha de ser 
r n ~ ~ l ~ n ~ ~ ~ l ~ r c 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  comprensió o nivell d’inclulghin, nctiiaci- 
oiis de I’hcfministl.aci6 cie la Getieralitat; yiie aquest ha de ser 
c l  ccntrc prioritari, perque aixh és cl que diu I’Estalut de Calii- 
llinya i ,  per tant, el Síndic de Greuges ha de resporidrc priorili- 
riamcnt una prcgunta dcls ciutadans, quan l i  di ucri : ((Senyor 
Sindic de Greuges, corn va I’Administracib de la Generalitat 
en relaci6 amb el rcspccte als drets humaiis? >>? i aixo bs cl que 
ha de ~oiitcstar priorithriarncnt, juiitarncnl, si es vol, amb tot 
l’altre. Aixb era i i r i  sentit de la nostra observació. Aleshorcs, 
eiis hauria :igradnt, rcdment, dc veure que hi hrivia mi certa 
recclicib, iinii certa ressonincia, simpleiiicril, a i x h .  

I ,  I’allre punt, C E  icma dc la Comissi6 sobre les presons. Jo, 
sohrc aixh, senyor Síndic, l i  dirc el següent, i 6s quc, cf‘cctiva- 
ment, vnstc assenyala i.imi ucrta dificultat de destriament de 
lxqiers, dc vegadcs, entre el l’arlamctit i la institucih del Síndic 
cie Grcuges, i no clic cluc 110 hi sigui, perb si es niit’u bé, s6n 
ducs coses quc iencn iins objectius i nsli tuciorials absnlutamcnt 
diferents, i per aixi, hi ha Ics dues institucions. Aleshores, el 
Síndic dc (h-ciiges cul que lingui en comptc -i em pcnso que 
ho té- que el seu gran valor és la scvii iiirlepcnd&nciu. Pcr 
h i i t ,  si cl senyor Sindic cie (;Ieugcs ens ve a dir : ((Mirin, 110s- 
altres, la iiistiiucib del Síndic de Greugcs faci ayuclls Inforrncs 
o aq uel 1 cs i 11 vest i gaci ori s cluc aquest a Co 111 i ss i 6 m’encarrcgu i 
u,  em esth dient que no íarA res, pcrquk aquestii Comissió no l i  
cncarrcgw8, aixb, perqui: aquí, els vots s6n igual que atlii,.a la 
mla dcls plens. Pcr tant, Izosizltres, :i qui ttpcl.lciii és ii la indc- 
pcndCncia del Síndic de C;rcugcs, Si el Sindic de Circuges, efcc- 
tivament, rlctccta, recull, quc 1ij Ixi  LI^ problema gtrivíssim en 
rcliicii) amb els drets 1iutn;ins ii Catalunya i en d a c i 6  nmb el co- 
rnportaimni ric I’hdinitiislraciir clc Iu Generalitai, riosiil trcs 
apclhii a nquesta inclcpeiidcncia quc cotnporkii un valor 
tiiorai cxtriiordi nibri. .la sabem que no té facultnls cl’cxecucih, 
perh, tixilauraclanient, rnoitcs vegades ii través d’aquesta auto- 
citat moral s’aconsegucixen mol tissiines més coses. Pcr tant, 
e m  pcrnicto insistir en x ~ u c s t  aspectc, 

I ,  per acabar, voldria només dir  que l’ll~lustríssirn scnyor Ui- 
putal tic Convcrgencia i Uni6, que m’ha fet el retre1 cluc .ja 
havia posat en  dubie la sobirania dcl Parlamcnl, l i  diré quc no, 
cn absolut; que 110 solament no ha estat In tncva intcncib, sin0 
que ni tan sols les meves paraules. Al conlrari, de les meves pa- 
raulcs es declucix que  no i i nc  mks remci que acccplar la sobirI-i- 
nia clcl f’;irlanicnl quan nosalíres hcm de renunciar que, cfccti- 
vament, es porti B iertmc aquesta investigació i es crci una co- 
missi0 cl’invcstigació. Naturalnient que nosaltres sí que respec- 
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tern aqucsta volunlat mqjoritr‘lria, pero som perfectmncnt 
lliures i complim amb un deure de conscikncia CIC reclamar del 
Síndic dc Greuges -una institució po2ítioii absolutament 
diferent - que faci el que nosallrcs creiem quc hauria dc fer. 

Rcs ni&, moltcs grkies. 
La Sra. PRESIDENTA : Gricies, senyor Casarcs. Algun 

altre Grup vol intervenir? (i’tiusd No‘? Aleshores, clonariem 
la parziula un momentct a 1’Honorable Síndic. 

El Sr. SiNDIC DE GREUGES : No, només manifestar al 
Diputat senyor Casares que estic totalment d’acord amb la 
seva tcsi i que pcnso que I’cstcm seguint. O sigui que, si jo lie 
okrt --en fi, scguir un suggerimmi-,.. era A part i completa- 
ment independent de tola la inclepcndencia que crec que nos- 
altres tenim en la indagacib i en la conducla que hem portat 
íins ara, em sembla que quecla sobreratncnt vist en l’lnforme. 
Per tant, no em resta mks a dir que hi coincidcixo totalment, i 
nosaltres continuarem fent lots 61s Inlbrmcs, no solament eis 
dels tipus dei de les presons, sinó que farem tots els Informcs 

que siguin un atac als drcts humans, a. les Ilibcrtats públiqucs 
de tipus social, cultural i cconbrnic, que nosaltrcs observem en 
i’Adtninistraci6 de la Generalitat i deis ens públics de Cntalii- 
nyn. h i x b ,  nosaltres, no solamenl, acluaimcnt ja ho estem fent 
d’ofici; aquest any, que tenim tnés temps, hem comenqat ja 
amb molt més que I’nny passat que, aubhticarneiit, cl’uuna 
manera malerial, no podícm, i ,  sobretot, quan tcnim, evi- 
dentment, la queixa o sobre.. En aquest cas, haig de dir-li cluc 
estigui t ranquii el senyor Casares, tranyui 1.1 issi m, peryuk a 
nosaltres aixo 6s el que ens guia i el que crcicm que constitueix 
la nostra forp autktilicament al pais. I cl dia que no ho fkssirn 
aixi, nosdtres no valdríem per ii res i lindria vergonya de 
presentar-me cl aquesta Comissih. 

Res més. 
La Sra. PRESIDENTA : Be, doncs, tot agraint la informacib 

donada per 1’Honorahle Sindic Frederic RahoEa, aixecariem la 
scssió. 

(Són tres yurrrts ú~ sis de iu tuda i nola minuts.) 
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