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SESSI6 PLENARIA Niim. 73 

La sessi6 sbbre u dos quarls d’onze d d  mati i dos minuts. Presi- 
deix el M. 1% SK President dei Parlament, acompanyat de i% Sr. 
Vice-president Primer i dels i. Srs. Secretaris Primer, Segon, de la 
I, Sra, Secretiria Tercera i de i% Sr. Secretari Quart, Assisteix la 
Mexa el lletrat Sr. Pau. 

AI banc del Govern seuen els H. Srs. ConseIlers de Sanitat i Se- 
guretat Social, de Política Territorial i Obres Públiques i de Justícia. 

Ordre del dia 

Punt Únic : Debat sobre Uvforme de l’any 1986presentutpel 
Sivtdic de Greuges. 

El Sr. PRHIDENT : ComenGa la sessió. Aquesta presiden- 
cia fa avinent que, com esta anunciat, aquesta sessió tindra un 
Unic punt de I’ordre del dia, la seqiikncia de la qual es descab- 
dellar& d’acord amb la norma supletoria del Reglament sobre ia 
tramitacib parlamentaria de I’Informe anual o dels informes 
extraordinaris del Síndic de Greuges. 

Aquesta presidhcia es complau a subratllar el compliment 
que avui donem a un punt molt important del que en podríem 
anomenar la nostra litúrgia democratica i parlamentiria que 
amb la contindtat sortosament assolida any darrere any ja s’ha 
convertit per a nosaltres en un acte habitual, perb per aixb 
menys important i creditor a ésser revestit de la condigna so- 
lemnitat. Per aixo, ara m’és grat de convidar I’Honorable 
senyor Frederic Rahola, Síndic de Greuges, i.\ ocupar la tribuna 
dels oradors i a presentar un resum del seu informe. 

EI Sr. SÍNDIC DE GREUGES (Frederic Rahola) : Molt 
Honorable President, honorables cansel lers, ilhstres senyo - 
res i senyors diputats, permeteu-me que les meves primeres 
paraules siguin per expressar el sentiment de dolor i d’indigna- 
ció pels atemptats que des de fa uns mesos entristeixen Catalu- 
nya. Les criminals accions d’aquests escarnots que colpegen el 
nostre país sorprenen tota la població, ja que són totalment 
estranyes a la manera de pensar i d’obrar dels catalans. Nos- 
altres, que som gent de diileg i de pacte, com ho demostra el 
transcurs de tota la nostra histbria, no podem entendre aquesta 
manera de procedir, i és dificil trobar paraules que puguin 
qualificar aquestes accions. En aquests moments, doncs, ens 
fem resso dels sentiments dels ciutadans de Catalunya que tan 
injustament i amb tanta vilesa han estat atacats i voldríem que 
aquest dolor es transformés en un desig de convivkncin i de 
pau. 

Dit aixb, cornenqo l’exposici6 de la presentació del nostre 
tercer informe a aquest Parlament, que coincideix amb el 
tercer any del mandat, en ]’exercici de la missió estatuthria de 
defensar els drets humans i les llibertats públiques dels ciuta- 
dans. Una missió que sempre hem orientat dins d’una doble 
perspectiva : supervisar l’act uaci Ó de I’Admi nistració phbli ca 
de Catalunya, a fi que se’n corregeixin les possibles il-legalitats 
i irregularitats, demores o silenci i tot indici d’arbitrarietat o 
desviacib dels organismes administratius i, en segon lloc, 600- 
perar amb l’hdministracib en la recerca de solucions justes i 
equitatives als problemes plantejats pels ciutadans rnitjanqant 
les recomanacions, els suggeriments, de manera raonada, que 

el Síndic els adreqa. I 

En ei plenari que celebrem avui, em premetrk mencionar al- 
gunes dades o aspectes significatius que figuren en I’informe, 
que els parlamentaris ja coneixen, i que podran ser punt de re- 
ferkncia per a ia posterior formulació dels oportuns comentaris 
dels diferents grups aquí representats. 

El nombre de queixes rebudes el 1986 ha estat de 1.21 1. En 
relació amb l’any precedent, s’observa una certa disminucib 
que s’explica, en part, pel fet que la informatització dels serveis 
ha perrnks una més acurada selecció i agrupació dels expedi- 
ents, D’aitra banda, l’ofieina d’infosmació de la Institucih ha 
resolt immediatament nombroses queixes verbals, mitjanqant 
gestions telefoniques, o, simplement, donant assessorament i 
orientac5 directa a I’interessat, sense necessitat d’obrir un ex- 
pedient de queixa. 

En relació amb els anys anteriors, si be continua disminuint 
el nombre de queixes inadmeses, els escrits són cada cop més 
raonats i ajustats a l’hmbit de la competencia de la institució. 
La nostra institució, recollint una observació feta per alguns 
dels portaveus deis grups parlamentaris en I’anterior compa- 
reeixenqa, ha incrementat els expedients d’ofici durant l’any 
1986, ha iniciat un total de 38 expedients, molts deis quals són 
recollits al llarg de I’informe. 

La disminucib de les queixes inadmeses i la major complexi- 
tat de les tramitades ha produit un augment considerable i pro- 
gressiu de les comunicacions amb I’Administració; com a re- 
sultat de la tramitació dels expedients en el qual ha existit la vo- 
luntat de trobar solucions als problemes plantejats en I’Admi- 
nistració, el Síndic fit una valoració globalment positiva dels re- 
sultats obtinguts i pot afirmar que ha trobat en ies seves relaci- 
ons tant amb les autoritats com, en general, amb tot el personal 
que en d e p h  una collaboració favorable. 

Aquesta coMaboraci6 ha fet realitat un fet important, com 
és que en un temps relativament breu el percentatge de les 
queixes resoltes ha augmentat considerablement. Actualment, 
aquest percentatge representa més d’un 54%0 de les queixes for- 
mulades el 1986. En relació amb el contingut, les queixes han 
afectat practicament totes les Brees d’actuacib de les diferents 
administracions públiques. Feta una classificacib material o 
per arees administratives, s’observa que el 75Oh de les queixes 
s’engloben dins de tres irees : la de governació, 1’Adrninistra- 
ciÓ local, que amb el 3 l0/o continua essent 1’8rea més nombrosa 
de queixes; la de Sanitat i Seguretat Social i Treball, que amb el 
24% ha passat a ocupar el segon lloc, i I’irea de justícia, on el 
volum de queixes continua essent elevat, amb un 19”/0. La 
resta de les Brees no presenten variacions importants. 

Hem de destacar, en primer lloc, la quantitat i la varietat de 
les queixes tramitades en relació amb les actuacions dels ens 
locals de Catalunya. En I’informe, aquestes queixes han estat 
tractades en deu apartats, en els quals s’expliquen els casos 
més significatius amb observacions on se’n valoren els aspectes 
més rellevants, les deficikncies administratives i l’actitud, ge- 
neralment positiva, de la intervenció del Síndic. 

Entre els problemes relatius al rkgim i al funcionament de 
les corporacions locals, destaquem les queixes presentades per 
ra6 de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, 
matbria que ha produ’it moltes intervencions del Síndic, que 
demostren la inercia que en aquest aspecte incorren els ajunta- 
ments i també altres administracions, vist que moltes vegades 
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es considera que l’exercici d’una activitat classificada és correc- 
te pel simple fet d’estar emparada per una Ilickncia, quan gran 
part de les queixes rebudes contenen com a motiu principal la 
protesta pel fet que l’ajuntament o I’AdministraciÓ afectada en 
les inspeccions posteriors no ha complert amb suficient rigor si 
l’activitat reuneix les normes establertes. 

Dins del bloc d’ordenació del territori i d’uurbmisme, hem 
rebut queixes per qiiestions relatives a planejaments, gest% i 
disciplina urbanística, entre les quals destaquen les que afecten 
sobretot les urbanitzacions de molts petits municipis. 

També hem de fer esment de les queixes reiaclonades amb 
la prestacib d’obres i serveis d’hmbit local, com són les defici- 
kncies en el subministrament d’aigua, serveis funeraris i dipb- 
sits municipals de detinguts. Així mateix, han estat nombroses 
les queixes relacionades amb l’augment genhric dels tributs o 
taxes, i les que denuncien irregularitats de gestió i recaptació o 
deficihcies en el servei d’informació tributaria al contribuent, 

Finalment, s’inclou un apartat amb les queixes que s’hm 
formulat per rai, d’actuacions o inactivitat de I’AdministraciÓ, 
que moltes vegades col-loquen el ciutadh en una situació d’in- 
defensió. Supbsits tipics d’aquesta situaci6 són la manca de re- 
sposta de 1’AdministraciÓ --silenci administratiu-, la inexe- 
cució de sen th i e s ,  notificacions defectuoses o a b h  o desvia- 
ció de poder. 

En rnatkria de sanitat i seguretat social, el nombre de 
queixes ha passat de representar el 16% el 1985, al 2@/0 I’any 
1986. Hem rebut escrits sobre deficikncies en els serveis d’al- 
guns centres sanitaris i en l’atencib de determinades prestaci- 
ons, per les denegacions de pensions en general, demores en la 
t rarnitacib d’expedients d’incapacitat , inspeccions sani taries 
de les incapacitats laborals transitbries i d’invalidesa provisio- 
nal, i denegacions de prestacions de rhgim especial de treballa- 
dors autbnoms. 

Un punt en el qual devem insistir és la situació, tal com 
dkiem I’any passat, en que es troben els serveis socials. En 
aquells moments recordhem la Llei del 17 de desembre del 
85,  que configura la prestaci6 dels serveis socials com un dret 
del ciutadh, i afegíem que calia esperar el desplegament regla- 
mentari de la Llei, per tal que aquests serveis fossin efectiva- 
ment organitzats, 

Un any després la situació no ha canviat, si bé s’han dictat 
alguns decrets de desplegament de certs aspectes de la Llei, 
perb els més afectats continuen patint la situaci6 exposada. 

Molts escrits adreqats a la instituci6 posen de manifest que la 
marginació social afecta molts ciutadans, des dels infants fins 
als vells, i que es consoliden unes diferencies socials que fan 
caure els més necessitats en un cercle viciós practicament insu- 
perable si no reben ajuda. A Catalunya hi ha bosses de pobresa, 
i no solament a Barcelona --al Raval- i al Barcelonbs -a la 
Mina-, sin6 tarnbk en altres ciutats importants, corn és ara 
Girona, al barri de Vilarroja, Per tot aixb, hem de tornar a ad- 
vertir totes les administracions públiques de la necessitat de 
prendre mesures específiques que, amb finaqament i coordi- 
nació, puguin anar resolent aquest problema angoixós. En el 
mateix sentit demanem que I’AdministraciÓ faci un rhpid des- 
envolupament reglamentari de les lleis promulgades sobre 
drets econbmics, socials i culturals, com és el cas de la Llei Ge- 
neral de Sanitat, i la de Serveis Socials de Catalunya, ja que la 
manca de reglamentació sovint origina la pkrdua dels drets o 

beneficis recollits en la norma legislativa, 
Dins l ’hb i t  dels drets econbmics, hem de fer ressaltar els 

nombrosos escrits relacionats amb la proteccilci del medi natu- 
ral, entre els quals els referents als aiguamolls de PaIs o a la in- 
stal-Iació d’una línia d’alta tensió al Montseny. Aixb és conse- 
qühncia de l’augment de la sensibilització ciutadana respecte 
als afers ambientals, que han passat al primer terme entre Ics 
preocupacions d’una societat que suporta durant molts anys 
una degradació del medi deguda a un procés d’industrialització 
i urbanització sense I’ordenació de proteccib legal adequada. 
Les diverses administracions han elaborat un marc juridic per 
tutelar el medi natural, pero s’observa una certa asincronia 
entre les normes que van dictant i les seves incidkncies en la 
practica, a causa de les diversitats de les administracions que hi 
intervenen, amb la consegiient dispersi6 de competkncies, 
manca de coordinació i d’eficaq control Aquestes situacions, 
també, provoquen sovint entre els particulars unes reaccions 
simples i d’oposició visceral a alguns projectes, corn són les in- 
stallacions d’abocadors de residus industrials o comunals o in- 
staHacions penitenciaries. Cal una informació adient i ex- 
haustiva perque els ciutadans i els grups socials prenguin con- 
scibncia corresponsablement davant les necessitats públiques 
que el país necessita. 

Continua essent important el nombre d’escrits que fan refe- 
rkncia 8 1’Administracib de Justícia, sobre el funcionament de 
la qual són copioses les queixes que denuncien demores o dila- 
cions en els procediments. Molts particulars i tambk professio- 
nals del dret s’han adrqat al Sindic manifestant la seva preocu- 
pació i plantejant, entre d’altres aspectes, la necessitat d’una 
urgent provisib dels jutjats vacants i la creació de mks jutjats a 
Catalunya. Com se sap, ni el Síndic ni el Defensor del Pueblo’ 
no poden supervisar directament l’Administraci6 de Justícia, 
pero creiem obligat manifestar el sentiment d’insatisfaccib del 
ciutadh ’davant el funcionament dels serveis de 1’AdministraciÓ 
de Justícia. La situaci6 tendeix a empitjorar, malgrat les expec- 
tatives que havia creat l’aprovacib de la Llei Orginica del 
Poder Judicial. El principal problema de I’Administracib de 
Justicia és la manca de mitjans humans i materials per treballar 
amb efichcia. A Catalunya aixb &greuja davant la mobilitat 
constant dels jutges. És un fet que e1 ciutadh espera que els 
poders públics prenguin mesures urgents en aquest sentit. Si 
no corregim aquesta situació, correm el risc que l’escepticisme 
del ciutadi -cada dia en augment- provoqui que prescindeixi 
de recórrer a aquesta via, fet que portaria a un lamentable dete- 
riorament del prestigi del poder judicial, bisic en tot Estat de- 
mocratic i social de dret. 

La nostra Institució ha dedicat una subhrea dins l’hrea de 
Justícia sobre els centres penitenciaris que radiquen a Catalu- 
nya. De les conclusions, en destaquem la necessitat que els 
presos disposin d’informacib i assessorament sobre els seus 
drets; la necessitat d’agilitar la reforma penal, incloent-hi 
penes i mesures alternatives, amb l’intemament en centres pe- 
nitenciaris i ,  sobretot, la recomanació d’accelerar, amb la co- 
l-laboració i la coordinació de totes les administracions, les 
obres de reforma dels centres existents i la construccib de nous 
centres, a fi de corregir la situació actual de massificació d’in- 
terns, que impossibilita el respecte d’alguns dels drets constitu- 
cionals dels presos i en especial els que reconeix l’artide 25 de 
la Constitució. L’existkncia de centres sobreocupats és un dels 
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exponents del fra& de la societat pel que fa al respecte als 
drets fonamentals a les presons, Tanmateix hem de reconhixer 
que la situació material i el comportament administratiu dels 
centres han millorat des de! principi de les nostres acutacions, 
perb entenem que serviran de ben poc les inversions en els es- 
tabliments penitenciaris si a la vegada no es produeix, com 
hem dit, un canvi en la legislació penal i processat. 

Carn en informes anteriors, hem de fer menció de les relaci- 
ons de la nostra institució amb la del Defensor del Pueblo, les 
quals s’han anat intensificant durant l’any 1986, a conseqüh 
cia de la voluntat sincera de collaboracib que, des del primer 
dia, ha existit entre ambdues institucions, El Sindic agraeix el 
conveni d’ajut i d’assessorament tecnic ofert pel Defensor del 
Pueblo, que ha significat una reducció important en ei  cost i en 
el temps d’implantacib dels programes en el procés d’informa- 
titzadó dels nostres serveis, que va comengar a finals del 1986. 

Per acabar, ens permetem de fer unes breus reflexions sobre 
1’Informe que comentem. Gracies ai dihieg establert entre el 
ciutndh i l’AdministraciÓ, hem comprovat que la figura del 
Síndic va guanyant la conf‘ianGa dels ciutadans, que hi recorren 
i que ens fan pal& ei seu reconeixement i la seva confianca per 
la defensa que amb imparcialitat i indepedhncia fem dels seus 
drets. Podem dir que hem entrat en un periode de cansolidaci6 
com a instrument democratitzador del paÍs. Gracies a aquest 
dihleg hem pogut exercir una de les nostres missions : la d’es- 
tablir un pont entre el ciutada i I’Administració, amb el qual 
s’ha aconseguit clarificar eis drets del primer i, moltes vegades, 
justes i equitatives solucions. AixI mateix, quan hem hagut de 
dirigir-nos directament a I’Administracib, hem reconegut 
també a la peticib d’informacions abans d’emprar la recomana- 
ció o la induccib. 

En un altre ordre de coses, ens permetem d’indicar una qü- 
estió que, si bé no entra dintre la nostra competencia, justifica 
un corrent d’opinió que la nostra Institució no pot amagar, per 
tal com el sent viu i insistent. Es tracta d’una opinió, de vega- 
des manifestada obertament, de vegades subjacent i velada- 
ment exposada pel ciutada, segons la qual diverses administra- 
cions atenen amb preferhcia cer tes realitzacions de prestigi 
monumental i despeses de propaganda, i deixen en segon 
terme les inversions que caldria fer per resoldre greus proble- 
mes d’ordre econbmic, social i cultural. Fem ressaltar aquest 
fet a fi que els poders públics el tinguin present, car no dubtem 
que els ciutadans que han recorregut a la nostra Instituci6 són 
una minoria fins al conjunt dels que es poden sentir perjudicats 
per aquestes decisions. 

Hem d’afegir a aquestes reflexions la nostra preocupacib per 
la poca atencib que els poders públics presten a la formació 
d’una conscikncia cívica del ciutada. Aquí escau de repetir el 
que j a  manifestavern davant la Comissil, parlamentiria del 

, Síndic de Greuges, quan fbiem nostres les conclusions a qu& 
van arribar els umbudsmen europeus en I’últim simposi de 
Madrid : cal de totes passades assegurar i garantir una renova- 
cib dels valors cívics i de convivkncia, com a factor essencial 
per a l’avenir de la societat democratica. Aixo demana la inten- 
sificaci6 d’una educació cívica en que el compromís sigui un8- 
nime, no solament de la familia i l’escola, sinó de tots els 
teixits socials. En definitiva, doncs, el que s’ha-de procurar és 
formar i informar els ciutadans per responsabilitzar-nos de la 
necessitat d’un canvi de la mentalitat i el comportament social, 

a fi de fer renéixer aquesta conscikhcia clvica a favor de la pau i 
eis drets humans de I’home. 

Abans d’acabar, permet‘eu-me uns mots á’agráiment a I’Ex- 
cellentíssim Ajuntament de Barcelona i, en particular, al seu 
Alcalde, senyor Pasqual Maragall, per la cessib per a cinquanta 
anys de I’antic palauet del Marquks d’Alfarr8s com a futura seu 
de la institució dei Síndic. 

Finalment, haig de manifestar el meu reconeixement per 
. i’esfort; que ha produit un equip de divuit persones, que han 
fet la seva tasca amb un gran sentit de servei i de responsabili- 
tat, sense la col4aboracib dels quals no hauria estat possible la 
consolidació de la institució que tinc I’honor de representar. 

I, per filtim, el nostre agrdiment als senyors diputats d’a- 
questa Cambra pel, suport que sempre ens han donat. 

Molt agrait per la vostra atenció. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, Honorable senyor. 

(L’H SK Síndic de Greuges shbsenta del Salb de Sessions.) 
Finida l’exposició i absentat el senyor Síndic, la Presidbncia an- 
uncia que el debat prosseguira amb les intervencions dels parla- 
mentaris representants dels grups, les quals seran de quinze 
minuts per fixar la seva posició, i en la forma de l’ordre de 
menor a major. Per tant, correspon de parlar primer al Grup 
parlamentari Mixt, al qual tinc el gust de donar la paraula. 
 pausa.) No hi ha ningú? Bé. Aleshores, a continuació, corres- 
pondra el Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, ai representant del qual tinc el gust de donar la paraula. 
L‘II-Iustre Diputat senyor Vila té la paraula. 

El Sr. VILA Z COMAPOSADA : Moltes gracies, senyor Pre- 
sident. De primer, el nostre Grup declara que fa seves les pa- 
raules de ]’Honorable Sindic de Greuges, de condemna del trh- 
gics esdeveniments fruit de E’accib criminal per part de gents 
que no res tenen a veure amb la nostra nació. I, dit aixo, 
perquh ens interessa que consti d’una manera pública i notoria, 
entraré a tractar breument de i’hforme de 1’Honorable senyor 
Sjndic. 

En la recent reunió de la Comissió de la Sindicatura de 
Greuges, 1Wlustre Diputat Marqai Casanovas, del meu 
mateix Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, feu diver- 
ses preguntes a I’Honorable senyor Síndic de Greuges, pregun- 
tes que pel seu contingut palesaven l’interhs del nostre Grup 
parlarnentari per la tasca que considerem altament eficient que 
desenvolupa la Sindicatura de Greuges. 

Per la meva part, i ara, vull aprofitar aquest debat per asseny- 
alar el contingut, cada any més substanciós, de l’lnforme que 
presenta al Parlament l’esmentada Sindicatura de Greuges, 
millor dit, el mateix i Honorable Sindic de Greuges. 

Aquests informes anuals estan esdevenint un reflex de de- 
terminats aspectes de la nostra societat. Permeteu-me que 
n’esmenti dos : a la grifica de I’entrada mensual de queixes a 
la Sindicatura de Greuges 6s notori, pel que fa a l’any 1986, 
que durant el mes d’agost el nombre de queixes davalla notori- 
ament, ben seglar per considerar eis possibles afectats que 
durant aquest mes les administracions públiques disminueixen 
el ritme de llurs activitats i que, per tant, no és el moment mes 
adient per& la queixa pugui rebre el tracte que qui la presenta 
espera que tingui, perb no deixa d’ésser curiós que en els 
quatre darrers mesos de l’any 1986 el nombre de queixes fou 
notoriament m4s baix que durant els set primers mesos de 
¡’any. E ens preguntem, a quk deu ésser degut? A que deu ésser 
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motivat? També hem pogut comparar els quadres de tres 
anys, mirant eIs informes, és clar, d’aquests tres anys, referent 
a I’aspecte lingüístic i els percentatges palesen l’increment de 
les queixes presentades en llengua catalana respecte a les pre- 
sentades en llengua casteliana. Simplement ens referirem a les 
xifres : el 1984 es presentaren en catalb el 48O/o de les queixes; 
el 1935, el 51,9%, i el 1986, el 54,84%. És interessant assenya- 
lar aquest aspecte perquk potser reflecteix, potser assenyala 
que la gent ja esth agafant, com us ho diria?, amb més sensibili- 
tat l’expressar-se en la llengua prbpia del país, i al mateix 
temps senten que la dominen més, perquk ja l’aprenen més o 
hi ha qui els pot ajudar a redactar en bon catalh les queixes. 

Dintre d’uns pocs anys, els sociblegs especialitzats en diver- 
sos camps trobaran en els informes de la Sindicatura de 
Greuges un excelmient material que, en més d’una ocasió, per- 
metra arribar a coi.lciusions de molt gruix. 

Per tant, nosaltres veiem -i ho repeteixo o hi insisteixo- 
que aquests informes poden esdevenir el dia de derna, i a curt 
terme, un material que els estudiosos puguin aprofitar per 
donar orientacions que els polítics potser hauran d’adoptar. 

Moltes gricies, President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, II4ustre senyor Dipu- 

tat, Ara, doncs, correspondri a donar pas a la intervenció de 
1’11-lustre parlamentari representant del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya, al qual tinc el gust de donar la paraula. 

El Sr. WVES : Moltes grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, bé, Honorable Síndic, ara el Diputat senyor 
Marc Aureli Vila, comengava la seva intervenció amb paraules 
de rebuig a l’atemptat terrorista de fa uns dies a Barcelona. El 
nostre Grup parlamentari entén que cercar ara paraules de con- 
demna d‘aquest fet 6s innecessari, ja que la millor resposta a 
aquests atemptats Vha donat la poblacjb de Barcelona, la pobla- 
ció de Tarragona -no ho oblidem- tres dies abans, i que, en 
definitiva, la millor resposta a aquests fets del tot punt rebutja- 
bles han estat precisament ai carrer, i des de la unitat del con- 
junt de forces polítiques de l’arc parlamentari de casa nostra. 

Estem davant d’un trhmit parlamentari, que el nostre va de- 
nunciar l’any passat corn un intent per part del Consell Execu- 
tiu de la Generalitat de convertir en un simple trimit de 
rutina, i contrhriament al que ha fet la institucib del Síndic de 
Greuges de recollir algunes de les opinions que el nostre Grup 
va donar l’any passat, concretament vinculades al tema de les 
actuacions d’ofici, molt ehs dol assenyalar que el Consell Exe- 
cutiu no les ha recollit i que, tret de2 senyor Bigath, que Bs un 
fan d’aquestes sessions, ja que hi era i’any passat també en soli- 
tari, només hi ha enguany present a l’hemicicle el Conseller de 
Justicia, segurament perquk enguany 1’Informe fa un especial 
emfasi a tot el camp de la seva competkncia. 

Des de la nostra bptica del Grup parlamentari del PSUC, la 
institució del Síndic de Greuges cal naturalment defensar-la 
des d’aquest Parlament de Catalunya corn a directament de- 
pendent d’ell, pero sobretot el que cal 6s potenciar-la enfront 
d’allb que s’ha de potenciar, que és enfront de I’AdminlstraciÓ, 
que és enfront dels poders executius de casa nostra i, natural- 
ment, si des del mateix Govern de la Genreralitat, si des 
d’altres administracions de casa nostra, no es te interks en el 
manteniment d’una figura crítica, d’una figura perma- 
nentment vigilant enfront d’elia, independent de qualsevol 
vinculacib política, econhica  o social, es realment dificil que 

el Sindic arribi a ser all6 que és necessari que sigui : una insti- 
tució coneguda i estimada pels ciutadans, una institució 
temuda per I’AdministraciÓ de la Generalitat. 

Dos anys i mig de funcionament, gairebé tres, segurament 
és un temps insuficient de cara a valorar aquesta possible con- 
solidació de la figura del Síndic, i el que és evident és que 
aquesta dada, la seducció d’un 17% de les queixes 85-86 ks un 
dada, pel nostre Grup parlamentari, preocupant, que evidencia 
que els ciutadans o bé no han avanqat en el coneixement d’a- 
questa institució, cosa que em sembla que no és certa a partir 
de la minsa --per6 hi és- divulgació de la seva simple existb 
cia, o pot ser degut basicament -perqu& IIQ creiem que els pro- 
blemes s’hagin reduit en aquest espai de temps, d’un any- 
que aquesta situacib no acaba d’arrelar, no acaba de ser una in- 
stitucib estimada, volguda pel conjunt dels ciutadans, I com 
que del que es tracta en aquest debat no és de Ilanqar flors i 
violes, sinó de potenciar la figura del Sindic, defensar-la 
davant de qualsevol aitra institució, ens pertoca naturalment 
recollir aspectes crítics que permetin millorar l’actuació d’a- 
quest Síndic, fer-lo més fort enfront d’aquesta Administració. 

Perque el Síndic és una instituci6 que necessita protagonis- 
me, i l’actual no el té, i l’actual no el té, no el té en la mesura 
en quk caldria tenir-10, no el té en la mesura en qu8 fes d’a- 
questa institucib mateixa -precisament pel seu 
protagdnisme- una institució coneguda i estimada pels 
ci u tadans. 

El Sindic ha de fer notar als ciutadans que esta al seu costat i, 
a cops, respostes excessivament fredes de I’AdministraciÓ a les 
seves recomanacions o al seu recaptar informacib, que s6n des- 
pres traduYdes en respostes, també a cops, excessivament 
fredes al ciutadh que s’ha adregat a fa instituci6 dei Síndic de ’ 
Greuges, no fan que aquesta institució avanci en el sentit de 
fer creure als ciutadans, de fer-los entendre, perquk així ho co- 
mprenguin, que esti realment al seu costat. 

Perb, al mateix temps, cal que 1’Administracib de la Genera- 
litat tingui una cura extraordinbia en tot allb que té a veure 
amb la institucib del Síndic de Greuges i, lamentablement, d’a- 
quest informe es dedueix que no la té. De 193 recomanacions 
adreqades a 1’Administració de la Generalitat, 64 -escoltin 
bé-, un 34% no han merescut ni tan sols resposta per part de 
I’AdministraciÓ cap al Sindic de Greuges. Per tant, el més 
calent a l’aigirera, en relació amb la certa temenp que qualse- 
vol administracib ha de tenir de la figura d’un síndic, de la 
figura d’un ombudsman. 

L‘Administració -ho diu també 1’Informe- a cops -el 
Covem podrit dir : <<aixo és excepcionalment H, perb ks que 
en el cas de les relacions Consell-Sindic de Greuges no hi pot 
ser ni excepcionalment, aquesta qüestió -, dificulta l’activitat 
del Síndic. Ho diu ell mateix : ((Encara que com hem dit fins 
ara>>, diu el Síndic, <<les relacions amb les administracions pú- 
bliques han estat globalment positives, convé subratllar l’exis- 
timcia de certes passivitats o dilacions en la tramesa d’informes 
que el Síndic de Greuges solalicita en I’exercici d’una inves- 
tigacib que, en alguns casos, tarden tres o quatre mesos -i ex- 
epcionalment més i tot-, enlloc de complir els termes esta- 
blerts en l’article 19, de la Llei 14/84, )z Segueix : (<És a dir, el 
Consell Executiu incompleix la Llei de Creació del Síndic i fa 
del silenci administratiu, practica habitual amb els ciutadans, 
tambk una practica>>, excepcional en aquest cas, perb ks que 
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no es pot admetre ni com a excepcib, <(en relaci6 amb els re- 
queriments, a les preguntes, a les recomanacions que l i  fa el 
Síndic de Greuges. )) 

Entén el nostre Grup parlamentari que aixo és quelcom que 
hauria de preocupar el Govern de la Generalitat, que n’hauria 
de prendre bona nota i que, en qualsevol cas, caldria rectificar; 
com els hauria de preocupar també aquesta mena de can@ que 
any rera any eP Síndic instrodueix en el seus informes, canqó 
perquh és certa, perque existeix, i avui hi ha tornat a insistir 
des de la tribuna : silencis administratius exagerats, manca de 
celeritat en l’aplicació de les sentkncies i, se n’hi afegeix una. de 
nova enguany, extraordinariament preocupant, i el Sindic s’hi 
ha referit des de la tribuna, quan diu ((ens permentem perb 
d’informar sabre un corrent d’opinió que la nostra institució 
no pot amagar per tal com el sent viu insistentment; es tracta 
d’una opinió de vegades manifestada obertament, de vegades 
subjacent i veladament exposada, segons la qual diverses admi- 
nistracions -1’autonomica i la local - atenen amb preferencia 
certes realitzacions de prestigi monumental, despeses de pro- 
paganda i d’ornamentacib i abandonen o deixen en segon 
terme tot d’aspectes relatius als greus problemes d’ordre eco- 
nomic, social i cultural que pateixen amplis sectors de la pobla- 
ció. >) Naturalment, els hauria de preocupar aixb, n’haurien de 
prendre nota, sabretot si fem una anklisi de les dades, de les 
xifres que es donen en aquest Informe, de quin és l’esquema 
robot de la gent que majoritariament s’adreqa al Síndic : 
queixes collectives, un 24-27940, detall menor, segurament; 
jubilats-pensionistes i gent sense feina són un 34% de la gent 
que s’adrqa al Síndic; majors de 55 anys, un 53,27%; cornar- 
ques de barcelona, un 78,79%. 

Per tant, hi ha, de l’anhlisi amb una certa profunditat d’a- 
questes xifres, unes bosses de població, que les denuncihem 
l’any passat en aquest mateix debat, que ho tornem a fer ara, 
que si les sumem als silencis administratius, a les demores en 
I’aplicació de sentkncies i a aquesta queixa palesada en 1’Infar- 
me de despeses d’ornamentacib vermrs problemes d’índoie eco- 
nomica i social en la població de Catalunya, naturalmenat ens 
donen un camp d’actuació, al qual el Consell Executiu hauria 
de ser sensible, sobretot ara que sembla ser, per referkncies pe- 
riodístiques, que comenqa a debatre els pressupostos de cara a 
I’any 1938. Si a aixb hi sumem que els dos temes prioritaris de 
preocupació dels ciutadans que s’adrecen al Síndic tenen a 
veure amb 1’Institut Catalh de la Salut i tenen a veure amb la 
protecci6 i defensa del medi ambient, estarem davant la que se- 
gurament és la millor enquesta feta pels ciutadans actius, 
aquells que voluntiriament s’adrecen a una institucib que 
hauria de ser estimada per ells, que hauria de ser més coneguda 
per ells del que és en aquest moment, per tal d’adrwar-li 
quines són les seves situacions conflictives, bosses de conflicte 
importants en segments de poblacib i territorials, temes de pre- 
ocupació generalitzada. Si sumem a aquesta observaci6 tot el 
que es despren de l’apartat final de l’lnforme dei Sindic en rela- 
ció amb les recomanacions que efectua al Consell Executiu de 
la Generalitat, estarem davant d’una radiografia de E’actuació 
d’aquest mateix Consell Executiu i, més enllh, dels problemes 
de casa nostra, sense cap mena de dubte, interessant, per venir 
precisament de qui ve, de cara a resoldre -si esvol - aquestes 
qüestions conflictives. 1 aixo entenem que és el que ens pertoca 
en aquest Ple : recollir els suggeriments del Síndic, intentar 

submergir-nos en el que és el seu Informe per treure’n aquells 
aspectes que ens semblen més punyents i col-locar-los sobre ia 
taula del Ple del Parlament, per ta1 que el Consell Executiu els 
pugui recollir, fer-los seus i millorar la seva actuació, i evitar, 
en qualsevol cas, que lhny que ve, en tornar a discutir aquest 
informe, ens trobem de nou davant d’un intent de protocol-lit- 
zar un acte del qual no es fa cas ni del que es diu ni, sobretot, 
d’allb que es deixa entreveure de l’lnforme en qiiestib. 

Per acabar, el nostre Grup parlamentari voldria dir que cele- 
bra que el que havia estat una preocupacib del PSUC al llarg de 
I’any.,., dels informes de I’any 1984 i 1985, en relació amb la 
manca d’actuacions d’ofici, a la insuficient actuacib d’ofici del 
Sindic de Greuges, hagi estat recollit i passem del 85 al 86 de 5 
actuacions a 38 actuacions d’ofici. 

Aixb no obstant, i per situar també la preocupació que ens 
queda desprks de saludar aquest avenq en les actuacions d’ofici, 
el nostre Grup parlamentari desitjaria -i, aixb, vol deixar-ho 
escrit en el Diari de Sessiom- que ¡’Informe corresponent a 
l’any 1987 de 1’Honorable Síndic de Greuges impliques un in- 
crement encara més notori de les actuacions d’ofici i, sobretot, 
fes esment de quines actuacions concretes d’ofici s’han iniciat 
des de la propia institucib del Síndic, de cara a veure quins són 
aquells motius de preocupació d’una institució independent de 
qualsevol poder, enfront del Consell Executiu, que inicia unes 
determinades actuacions no motivades per queixes de particu- 
lars. Segurament fóra un bon exercici --no només de sociolo- 
gia, sinó basicament poli tic, i fonamentalment d’ordre social- 
conkixer quins han estat aquests motius de preocupacib que 
donen peu a I’increment de l’actuació d’ofici; entenem, que 
aixb 6s el que donaria més protagonisme a la institucib, és el 
que faria sentir als ciutadans que esta més al seu costat, fins i 
tot quan els ciutadans no s’hi adrecen, iniciant rapiciament les 
actuacions de denljncia o de recomana& d’actuacib enfront 
de 1’Administració per miltorar aquest estat de coses, i, en defi- 
nitiva, és el que donaria aquest prestigi que la institució dei 
Síndic es mereix -que j a  té, perb que, sens dubte, cal reblar- 
i li donaria també el que ha de ser el segon gran eix de la seva 
actuació : el millor instrument per ser una institució temuda 
per I’AdministraciÓ de la Generalitat de Catalunya, que ks, en 
definitiva, un deis grans motius pels quals aquest Parlament va 
crear, en el seu dia, la figura del Síndic. 

Res més i mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Perque parli en nom del Grup Popu- 

lar, tinc el gust de donar la paraula a I’Mustre Diputat senyor 
Fernhndez, 

El S1: FERNÁNDEZ DiAZ : Gracies, senyor President. Se- 
nyores i senyors diputats, evidentment, el Grup parlamentari 
que represento, el Grup parlarnentari Popular, fa seves absolu- 
tament les paraules de condemna que han fet, que han exposat 
des d’aquesta tribuna tant I’Honorable senyor Sindic de 
Greuges com els representants dels grups parlamentaris que 
han intervingut en relaci6 amb els atemptats d’ETA a Catalu- 
nya, de manera molt especial el de Barcelona, pel cost en vides 
humanes que ha suposat. 

Ja s’ha dit també que aquest tercer informe del Síndic, que 
presenta el Síndic de Greuges davant del Ple d’aquest Parla- 
ment, és un document d’una extraordinaria importancia des 
d’un punt de vista sociolbgic, perquk, efectivament, és una ra- 
diografia molt precisa d’aspectes que sociolbgicament tenen 
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molta importancia i que, sens dubte, és un document de treball 
molt útil i molt eficaq, si se sap utilitzar, tant per a aquesta 
Cambra com per a la Generalitat en el seu conjunt -i, per 
tant, per al Govern de la Generalitat- i, fins i tot, de les admi- 
nistracions locals. 

Per a nosaltres, per al Grup parlarnentari Popular, el balanc 
de I’actuació que es desprkn d’aquest Informe del Síndic de 
Greuges pel que fa a I’Últim exercici es positiu. Perb és evident 
que estem parlant d’un balanq i, per tant, d’una comparació 
entre els aspectes positius i els aspectes no tan positius de la 
seva gestib, per comparació amb el que seria un balanG de co- 
mparar l’actiu i el passiu d’una societat : l’actiu, en aquest as- 
pecte, en aquest sentit, serien, lbgicament -com he dit-, els 
aspectes positius de la institució; el passiu podrien ser -i des- 
prés els comentaré- els aspectes, si no negatius, com a mínim 
preocupants des d’un punt de vista de la institucfonalitzacib 
d’aquesta institució dei Sindic de Greuges, que, com vostks 
saben, Bs el nostre representant a efectes de ser una instituci6 
que pugui servir de pont permanent de diileg i de mediacib 
entre l’Administraci6 i eis ciutadans. 

Aspectes positius que es desprenen d’aquest informe, al 
marge del mateix informe -que, com he dit, té una importin- 
cia extraordiniria corn a document de treball-, ks el fet que, 
des d h n  punt de vista qualitatiu, els escrits de queixa cada cop 
són mes raonats i ajustats. Sena també un aspecte positiu el fet 
que, des d’un punt de vista estrictament quantitatiu 
-quantitatiu-, el nombre d’expedients d’ofici iniciats per la 
institució s’ha incrementat -ja ho ha dit abans el senyor 
Maties Vives-, s’han incrementat de cinc a trenta-vuit, els ex- 
pedients iniciats d’ofici; serien també aspectes positius ei fet 
que la cooperació entre la institució del Defensor del Pueblo i 
del mateix Sindic de Greuges Bs foqa positiva -el, senyor 
Síndic ho ha dit, que el conveni d’assessorament i d’ajut amb 
la institució estatal del Defensor del Pueblo realment és malt 
positiu per a la nostra institució del Síndic de Greuges-; seria 
també positiu et fet que amb Ia col4aboraciÓ -que ha resultat 
decisiva- de I’Ajuntament de Barcelona, hi hagi unes perspec- 
tives de futur, pel que fa a la seu definitiva de la institució, 
malt favorables, i seria també, en definitiva, un aspecte molt 
positiu -que es desprkn d’aquest tercer informe del Síndic- 
el fet que guanya la institució la confianqa del ciutada pel que fa 
a la defensa dels seus drets davant, fonamentalment, carn 6s 
lbgic, de les diferents administracions phbliques -de manera 
molt significativa, I’AdministraciÓ de la Generalitat. 

Aixo, pel que fa als aspectes positius, que -ho torno a 
repetir- són importants. Ara, si analitzem mks acuradament 
aquest Informe i les paraules del senyor Síndic des d’aquesta 
tribuna, trobariem aspectes preocupants. Per exemple : és cert 
que, qualitativament, les queixes ara són mks raonades i més 
ajustades, la qual cosa podria estimar-se com a reflex que la in- 
stitució cada cop és més coneguda per part dels ciutadans i,  
aleshores, queixes que abans eren inaclrneses o no eren objecte 
de compethncia directa i immediata del Shdic de Greuges, ara 
no hi van. Per quk? Perque ja saben que, en tot cas, s’han de di- 
rigir a una altra institució, que no és competent la institucib del 
Síndic de Greuges. Pero, de tota manera, des d’un punt de 
vista quantitatiu, les xifres absolutes de queixes han descendit, 
i 1,21 E queixes no són tampoc massa queixes : si dividim aixb 
per 365 dies que té l’any, al final resulta que hi hauria tres 

queixes, aproximadament, ai dia, com a queixes adrqades di- 
rectament a la institucib; i no és una xifra -si tenim en 
compte els problemes que té la nostra societat, la societat 
catalana-, no és una xifra, des del meu punt de vista, des del 
punt de vista del nostre Grup parlamentari, excessivament ex- 
traordinhria. És cert que s’han incrementat, en xifres absolu- 
tes, els expedients d’ofici, perb, corn deia també el senyor 
Vives -des del nostre vista té tota la raó-, trenta-vuit expedi- 
ents d’ofici no deixa de ser una xifra extraordinariament baixa 
des del nostre punt de vista : s’han incrementat de cinc a 
trenta-vuit, perb trenta-vuit iniciatives d’ofici és una xifra 
baixa. 

I també és preocupant el fet que hi hagi tantes recomanaci- 
ons de la institució que no siguin acceptades per part de les di- 
ferents administracions phbliques. I ja sabem que no té forca 
coercitiva la institució del Síndic de Greuges, ja ho sabem, 
perb és evident que la seva autoritat moral és molt alta i, en tot 
cas, el Parlament ha de tenir el maxim interks que cada cop hi 
hagi més autoritat darrere de la instituci6 del Sindic de 
Greuges, perquk les seves recomanacions, sobretot pel que fa 
a I’AdministraciÓ de la Generalitat, siguin acceptades ... i ,  a 
més de ser i nacccptades moltes d’aquestes recomanacions, re- 
sulta que les que sbn acceptades ho s6n amb terminis de re- 
sposta excessivament llargs. 

S’ha dit abans que, del total de recornanacions -193--, un 
terq aproximadament del total, el 34940 -64-, han quedat 
sense resposta. Aixb ja va ser objecte d’una intervenci6 davant 
de la Comissió corresponent per part del Diputat que els paria 
en aquests moments, i el cert és que, si analitzem amb més 
atencib aquesta xifra, trobarem que el 80% de les recomanaci- 
ons no acceptades --el 8O%, 50 de 64- afecten I’Administra- 
ci6 local. Aixo, per deixar les coses en el seu punt, perque, re- 
alment, un terg de recomanacions no acceptades seria una 
xifra excessivament alta, i seria, des del nostre punt de vista, 
absolutament inacceptable que una de cada tres recomanacions 
no fos acceptada per part de I’AdministraciÓ de la Generalitat. 
El cert i el que és veritat ks que aixb no és aixi, i el 80% són re- 
comanacions no acceptades per I’AdministraciÓ local. i, com 
que el Síndic, en la Comissió corresponent, ens va dir que, ma- 
joritariarnent, sbn els ajuntaments petits, escassos d’assessors i 
amb pocs mitjans, els que contesten amb retard després de rei- 
teracions per part de la institucib del Sindic de Greuges, resul- 
taria que potser fóra convenient que 1’Administracib de la Ge- 
neralitat, a través de la Conselleria de Governacib, del Depar- 
tament de Governació, actués a prop d’aquests municipis per 
facilitar aquesta comunicació entre els ajuntaments, entre les 
corporacions locals i la institució del Síndic de Greuges, per 
evitar que pogués I’any que ve tornar-se a repetir aquesta si- 
tuaci6 que una de cada tres recomanacions que fa el Síndic vagi 
als ajuntaments i no siguin acceptades per part d’aquestes co- 
rporacions, no per mala fe O per- voluntat obstruccionista, sinó 
per tenir escassos mitjans, escassos recursos, i entenem nos- 
altres que subsidihiament ha de ser i’Administraci6 de la Ge- 
neralitat la que, a prop d’aquests municipis, eviti que es 
puguin tornar a produir aquestes situacions. 

Pero desprks resulta que, quantitativament, hi ha una xifra 
de recomanacions no acceptades per 1’RdministraciÓ de la Ge- 
neralitat, que no són elevades, que no és una xifra elevada, 
perb que, en qualsevol cas -ho torno a repetir-, qualitativa- 
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ment és inacceptable per a nosaltres i, si es vol, políticament és 
inacceptable. Resulta que hi ha cinc recomanacions no accepta- 
des per part de 1’AdministraciÓ de la Generalitat que afecten 
els Departaments d’hsenyament, Cultura, Sanitat i Seguretat 
Social, i que es torna a reproduir una certa voluntat obstruccie- 
nista -i, si no es voluntat, en definitiva, una resposta 
obstruccionista- per part de I’AdministraciÓ de la Generalitat, 
d’aquests mateixos departaments i algun més, com el de Go- 
vernació i el de Politica Territorial i Obres Plfbliques, pel que 
fa a recomanacions que queden sense resposta desprks de tres, 
quatre mesos de relacions entre la institucib del Síndic de 
Greuges i aquesta Administracib de la Generalitat. 

Aixb són aspectes no tan positius que es desprenen d’aquest 
informe de gestió de la institució del Sindic de Greuges, que, 
des del nostre punt de vista interessa corregir de cara a acanse- 
guir que, cada cop mks, la institucib sigui una institució cone- 
guda pels ciutadans i, sobretot, eficq a l’hora de servir de 
pont, d’intermediari permanent entre I’AdministraciÓ o admi- 
nistracions públiques i els ciutadans de Catalunya, que han de 
veure sobretot en el Síndic una figura que intenta preservar els 
drets i llibertats fonamentals que, corn a ciutadans, tenen reco- 
neguts en les nostres 1Ieis i tal com ho preveu la Llei 14/84 del 
Síndic de Greuges. 

Per acabar, jo diria que el nostre Grup parlamentari sempre 
estarA al costat de la institucii, del Sindic de Greuges i sempre 
estarh a favor de qualsevol tipus d’iniciativa que vagi en la línia 
que el Síndic de Greuges sigui una institució respectada i cone- 
guda per part dels ciutadans, perb nosaltres demanaríem a la in- 
stitució del Síndic de Greuges que incrementi el nombre d’ac- 
tuacions d’ofici. Nosaltres l i  vam demanar en la Comissió co- 
rresponent, ja d’entrada, una iniciativa d’ofici per als proble- 
mes que hi va haver en les darreres eleccions municipals a Ca- 
talunya pel que fa a i ans ;  creiem que una cooperació, una co- 
Maboracib amb la institució del Defensor del Pueblo per anali t- 
zar quk 6s e1 que ha passat realment en el cens a Catalunya i 
que va impedir que molts ciutadans no poguessin exercir un 
dret fonamental com 6s el dret de sufragi, creiem que és una in- 
iciativa que, d’ofici, ja ha d’iniciar el Síndic de Greuges. I, en 
general -com he dit-, incrementar ei nombre d’actuacions 
d’ofici i, sobretot, el nombre de recornanacions que van di- 
rigides a I’AdministraciÓ de la Generalitat, per raons bbvies; 
les que fan referencia a d’altres administracions, corn I’Admi- 
nistració local o 1’AdrninistraciÓ de I’Estat, és evident que, po- 
liticament, s’han d’anatitzar des d’un altre punt de vista, Sens 
perjudici de ser irrenunciable la voluntat del Síndic que sigui 
respectada la seva autoritat, perb la de 1’Administració de la 
Generalitat ha de ser la mateixa Generalitat, la mateixa Admi- 
nistració de la Generalitat la que accepti d’entrada aquestes re- 
comanacions, fora de casos absolutament extraordinari : el 
nombre de queixes inacceptades, de recomanacions inaccepta- 
des O no contestades en un termini lbgic i raonable, demostren 
que no hi ha una colIaboraci6 adequada entre el Sindic de 
Greuges i I’Administració de Generalitat, i nosaltres demanarí- 
em que el Sindic de Greuges fos molt exquisit a l’hora d’exigir 
un adequat compliment per part de 1’Administracib de la Ge- 
neralitat i, en cas contrari, la denúncia davant d’aquest Parla- 
ment -perqu&, en definitiva, ell és el nostre-comissionat, a 
aquests efectes-, a fi i efecte que el Parlament de Catalunya, a 
través dels seus grups parlamentaris, pugui exigir les responsa- 

bilitats polítiques que corresponguh a la Generalitat de Catalu- 
nya i, sobretot, al seu Consell Executiu. 

Res mks, senyor Predident, senyores i senyors diputats, 
moltes gracies. 
EE Sr. PRESIDENT : Perquk parli en nom del Grup parla- 

mentari del Partit Socialista de Catalunya, tinc el gust de donar 
la paraula a i’llh~stre Diputat senyor Casares. 

El Sr. CASARES : Molt Honorable senyor President, seny- 
ores i senyors diputats, la sessi6 d’avui, evidentment, no podia 
passar per alt la commoció que ha produit en les nostres consci- 
encies els atemptats recents de que ha estat víctima la ciutat de 
Barcelona -tot el poble de Catalunya, diria- i el poble de Ca- 
talunya i les seves institucions han parlat prou clar en el sentit 
d’expressar el seu dolor i ei seu rebuig; per tant, crec que no fa 
falta afegir res mbs. Per altra banda, 6s aquest mateix Parla- 
ment que es va anticipar ja el mes d’abril proppassat a cridar a 
tot el poble de Catalunya a mantenir-se vigilant i atent contra 
tota maniobra i contra tota ternptacib de violhcia en la nostra 
terra. Voldria, doncs, que, en el futur, I’Honorable Síndic de 
Greuges no hagués de comparkixer en aquesta Cambra i, com 
a primera constatació de la llista de drets humans trepitjats, no 
hi hagués d’afegir la del primer dret ; el dret a la vida. 

Dit aixb, em correspon fixar la posicib del meu Grup, del 
Grup Socialista, en relacio amb I’Informe que ens ha estat pre- 
sentat. Hem tingut -com tots vostks saben- una sessió ante- 
rior en la Comissió del Sindic de Greuges, i allí ja hem avanqat 
les nostres impressions i hem formulat les nostres preguntes i 
els nostres aclariments, que ens han estat contestats. 

Farem, doncs, un esforc ara de sintetitzar quina és la qostra 
posicib, quines són les nostres observacions. I la primera és la 
de constatar que ens trobem, efectivament -com diu el 
mateix Síndic-, en una fase de consolidacib. Fa gairebé tres 
anys, dia per dia, que l’actual Síndic va prendre possessió des- 
prés que aquest Parlament, que aquesta Cambra, hagués apro- 
vat la Llei corresponent, i aixb es reflecteix, evidentment, en 
la densitat de ia seva feina, una densitat que reconeixem, perb 
aixb ens permet i ens obliga també a ser, ara sí, cada vegada 
més exigent en el compliment de la missi6 d’aquesta institució. 

I bk, per tal que aquesta institució pugui realitzar eficaqment 
la seva comesa, cal que, en primer lloc, compti amb mitjans ne- 
cessaris, i nosaltres estem d’acord que cal atendre les seves in- 
dicacions, en les quals denuncio una certa precarietat de mit- 
jans, encara que a continuació ens explica i afirma que són en 
el cami d’aconseguir una millora en aquest sentit. Nosaltres 
farem tot el que estigui en les nostres mans perque disposi d’a- 
quests mitjans. 

Pero, en segon lloc, la seva missió necessita que hi hagi una 
receptivitat anticipada als mateixos ciutadans, és a dir, que la 
seva figura i el seu paper siguin coneguts. 1 aquí, nosaltres, ho 
diem també amb tota sinceritat, ens sembla que durant l’any 
1986 la instituci6 hauria hagut de desplegar una activitat més 
energica i més imaginativa; sobretot, de tipus divulgador. Ens 
explica que s’ha fet una nova edició d’aquell opuscle, que tots 
coneixem, que estava molt bé, i se n’ha fet una nova edició de 
10.000 exemplars; tanmateix, aixo hauria d’haver estat un 
primer pas, i afegir-hi aiguna cosa més efectiva. 

Finalment, cal -i aixb s’ha dit aquí i és el més important- 
que sigui I’Adrninistracib phblica, les administracions phbli- 
ques, les que estiguin disposades a atendre les indicacions del 
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Síndic de Greuges, i aquí és on nosaltres, des d’aquesta 
Cambra, podem ajudar en gran manera al compliment de l’alta 
missió que el Síndic tk encarregada, a través de les iniciatives 
parlamentitries que correspongui n. 

Una altra observacib que vodriem fer, en selacib amb I’infor- 
me prbpiarnent dit, és a dir, el vehicle a través del qual nos- 
altres tenim cuneixement del que ha passat. Ens sembla que 
continua quedant bastant confusa la responsabilitat de cada 
una de les tres esferes de P’Adrninistracib pública : la de 1’Estat 
-és a dir, YAdministració del Govern central -, la de la Gene- 
ralitat prbpiwment dita, i la de les administracions locals. La re- 
sponsabilitat en el compliment o desconeixement dels drets 
que corresponen als nostres ciutadans. Nosal tres I’any passat, 
ja ho vhem dir, la virem fer, aquesta observacib, i cal reco- 
nhixer i agrair -i ho faig constar explícitament- al Sindic de 
Greuges que aquest any hagi aths, encara que a nosaltres ens 
sembla que de manera insuficient, aquesta observació. I és 
cert, doncs, que en l’actual informe s’ha dedicat un apartat a 
presentar el que se’n diu la distribució de queixes per admi- 
nistracions afectades, i aquesta distribuci6 ja és important, 
perque ens proporciona dades molt interessants -vegin en la 
phgina 10155, el quadre 27. Segons aquest quadre, i deixant a 
part les que afecten I’AdministraciÓ de Justicia -i dic ara Ad- 
ministraci6 de Justícia en el sentit de poder judicial, que s’em- 
porta un 3,9% de les queixes-, resulta que les que afecten 
I’Administracib pública de 1’Estat s’eleven a un 14,6%; les que 
afecten els ens locals a Catalunya pugen al 24,6%, 6s a dir, 
quasi doblen l’anterior, i les de 1’Administració phblica de la 
Generalitat arriben al 42,5%, també quasi doblant la xifra ante- 
rior. I són xifres que demostren una cosa important, i és el pes i 
el gruix que les nostres institucions públiques van adquirint, i 
aixo és positiu, pero, al mateix temps, ens demostra o ens 
indica que aquestes, aquestes administracions prbpies, nostres, 
van arrossegant defectes atiwics que els ciutadans han de de- 
nunciar. Doncs bé, aquesta sistematica que ens proporciona 
una clarificació important, en canvi no ha estat degudament 
projectada sobre la resta de l’informe, que en In seva part més 
substancial, o sigui, la tercera, alla on explica les queixes rebu- 
des agrupades per hmbits materials, allí es torna a produir una 
confusió entre fes diferents esferes institucionals afectades. 
Per aixb, nosaltres seguim creient que seria convenient corre- 
gir aquest defecte; perque no podem oblidar dues coses : una, 
que el Síndic de Catalunya -Síndic de Greuges a Catalunya- 
no es pot ni s’ha de desinteressar de qualsevol queixa íegítirna 
dels nostres ciutadans en relació amb I’Administracib central 
de 1’Estat; evidentment que no. Tot all0 que succeeix en el 
nostre territori ateny les nostres institucions, i, per tant, ha de 
fer i ho fa, i ho fa, ha d’actuar com a vehicle transmissor cap i 
en direcció a la institució del Defensor del Poble, perb també 
una altra constatació, i 6s que, per raó de les normes constituti- 
ves de la Sindicatura de Greuges, aquesta és una institució que 
té per missió supervisar les activitats de l’Adrninistraci6 de la 
Generalitat, i, quan dic de la Generalitat, evidentment incloc 
I’AdrninistraciÓ de la Generalitat prbpiament dita -o sigui 
I’AdministraciÓ central de Catalunya, per dir-ho aixÍ- i les ad- 
ministracions locals en tot allb que afecta materies que li són at- 
ribu’ides en virtut de competencies que corresponen a la nostra 
autonomia. 

Aquesta és la seva raó de ser, i sobre aquesta raó de ser s’ha 

de projectar la intenció i el sentit de la seva activitat. 
També volem destacar una altra cosa, i és -ja s’ha dit 

aquí- I’atencib que el Síndic ha prestat a una altra observació 
que es va fer l’any passat : la necessitat d’accentuar les seves 
actuacions d’ofici. Aquesta és una activitat que caldrB accele- 
rar, sobretot si és tk en compte que el mateix Sindic ens fa ob- 
servar que el nivell de conscikncia que encara tenen els nostres 
ciutadans sobre els seus propis drets ks més aviat escb. L’infor- 
me, perb, ens porta fonamentalment a un altre terreny, que és 
potser el principal, i és a considerar quin és el nivell d’ade- 
quació de les nostres administracions a les pautes de comporta- 
ment correcte en relacib, evidentment, amb el compliment 
dels drets fonamentals dels ciutadans. I, aquí, si hem de ser rea- 
listes, i si hem de ser sincers, cal reconhixer que el diagnostic 
que resulta en I’informe és bastant preocupant. 

Entre les consideracions finals de l’informe, que els invito a 
repassar, hi ha un apartat, el número 4, titulat drregularitats 
en ei funcionament de ];’Administració >). Alli es posa de relleu 
fins a quin punt les nostres administracions continuen obser- 
vant defectes d’una administració rutinaria basada en el forma- 
lisme, en el burocratisme i en el menyspreu del ciutadi. Els 
il4ustres diputats que m’han precedit aquí en l’hs de la paraula 
han posat exemples clarificadors del que jo sinteticament estic 
dient, i m’excuso, doncs, de repetir-10s. Per tant, és una llasti- 
ma que’les administracions que hem pogut aixecar aquí a Cata- 
lunya, des d’aquí i sobre terreny verge, no hagin aprofitat 
aquesta ocasi6 histbrica per canviar la imatge i la realitat de 
l’antiga Administració que tots coneixem. 

1 una altra observaci6 que voldríem fer és la de destacar el 
pes que tenen, dins d’aquest panorama de les nostres insufici- 
kncies, els aspectes socials i economics. Nosaltres celebrem 
una vegada més la gran sensibilitat que esta demostrant el 
Sindic de Greuges per aquestes nafres que pateix el nostre cos 
social; les seves observacions, observacions de carkter general 
i les més especifiques i concretes, les seves denúncies i les 
seves crítiques en relació amb ternes, corn per exemple, la si- 
tuació i l’estat en que es troba ei barri de la Mina, aquí a tocar 
nostre, hauria de ser un estímul per a les nostres Administraci- 
om, i hauria de servir, ens hauria de servir a tots, per entendre 
que si no som capaqos de solucionar aquests problemes, no és 
estrany que es posin en dubte les bases del nostre model de so- 
cietat actual. I dins d’aquesta qiiestib voldria encara destacar, i 
voldria fer una referkncia al tema del rkgim de les institucions 
penitencibies, I aquí voldriem també agrair-li al Síndic de 
Greuges que hagués ates les nostres constants i tenaces preocu- 
pacions per la situació de les presons a Catalunya, mostrades 
aquí en aquest Ple i en Comissió, i que s’hagi, en certa manera, 
subrogat en la intenció que nosaltres teniem des del nostre 
Grup parlamentari i que no es va poder realitzar a conseqühncia 
de la voluntat majorithria de Convergkncia i Unió, de crear en 
aquesta Cambra una comissió dedicada a la investigació de la si- 
tuació de les presons; ho ha fet el Sindic de Greuges, i per aixo 
mostrem la nostra gratitud, pero hem de dir a continuació, 
hem de destacar que encara en aquest terreny té molt camí a re- 
córrer, i ell mateix ho reconeix; ho reconeix perquk en el 
mateix informe estableix i proclama que aquest examen és ini- 
cial, és, de moment, provisional, que cal aprofundir, i ens diu 
en Comissi6 que aixb només és un aveng. I es trasllueix, i aixb 
es veu; efectivament, jo poso per exemple, només, el fet que 
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en l’informe no hi trobem absolutament cap referencia quan 
estudia la situació de la presó Model de Barcelona a la situació 
de la infermeria de la presó, que nosaltres vm visitar no fa 
gaire, i que realment ens va deixar amb la impressió que est& 
vern contemplant un gravat negre de Goya; no hi ha cap refe- 
rkncia, no vol dir res; vol dir simplement que aixb és un avenc, 
i que segurament s’aprofundirh sobre tot aixo. Pero, és clar, cal 
tenir en compte que, si bé el Síndic de Greuges ha de ser objec- 
tiu, perqu6 ho ha de ser, potser no cal, de tota manera, que 
sovint s’entretingui tant a destacar les millores i els esforqos 
que es fan, evidentment, des de les nostres administracions 
prbpies, i que s’introdueixi més en els estrats de les carencies, 
que encara són moltes, tenint en compte que les administraci- 
ons ja tenen prou padrins i tenen prou Bvies per satisfer les nos- 
tres temptacions de cofoisme. 

Doncs, aquest capitol de les presons és prou important 
perque tots hi dediquem una atenció i un esforq, jo diria fora 
del normal, i, sobretot, tenint present -i aixo s’insinua, i aixb 
ja es diu, i s’hi ha d’insistir encara més- que si no anem decidi- 
dament a solucionar el problema de la construcció de noves 
presons, serh molt difjcil tractar de solucionar la resta de 
problemes. 

Finalment, hi ha una altra qüestib que voldríem destacar, 
que és la denúncia que es fa des de l’informe del Sindic de 
Greuges de les deficihncies en la coordinació entre les diferents 
administracions. Creiem que aixb és molt important, que és 
un dels altres encerts de l’informe, perque posa el dit a la nafra. 
En concret, pel que fa referencia als serveis socials, que és 
l’instrument principal per satisfer els drets socials i econbmics 
dels ciutadans, no podem avanqar si no hi ha una decidida VQ- 

iuntat -primerament i evidentment - d’una dotacib més im- 
portant de tipus econbmic per als serveis socials, i després una 
coordinació entre els dos nivells, de 1’Administració autonomi- 
ca i dels ajuntaments a Catalunya. 

En definitiva, doncs, el Grup Socialista es mostra global- 
ment satisfet de I’actuació del Sindic de Greuges. Li demana, 
aixb sí, que atengui les indicacions que, tant en Comissi6 com 
aquí mateix en el Ple, li hem ctdreqat, evidentment amb la 
millor de les nostres intencions constructives, com ell molt bé 
sap, i especialment que intensifiqui la seva activitat divulgado- 
ra, divulgadora de la mateixa institució, que s’aprofundeixi en 
I’estudi de la situació penitenciaria i que s’esforci a presentar- 
nos perfectament destriades les responsabilitats de cada nivell 
o de cada esfera de les administracions pljbliques. 

T acabo dient que el Grup Socialista continua, per tant, 
donant suport a la institucib del Sindic de Greuges, a les perso- 
nes que el componen, i que creiem que la seva tasca i la seva 
orientació s6n fonamentalment correctes, i que trobarh camins 
cada vegada més eficaqos si combina suavitat i prudkncia amb 
energia, rigor i severitat. 

Mol tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Perquk pugui parlar en nom del Grup 

parlamentari de Convergkncia i Unió, tinc el gust de donar la 
paraula a P’IMustre Diputat doctor Colomines. 

EI Sr. COLOMNI3 : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, no és pas per pur formulisme, sinb per convicció que 
abans d’iniciar la meva intervenció en nom de Convergkncia i 
Unió, he de dir, en nom d’aquest Grup i de mi mateix, que ens 
adherim a l’expressió de dolor que ha fet el Síndic de Greuges 

en relaci6 amb I’atemptat que ha produ’it tanta consternació 
arreu, 110 només a Catalunya, sinó a tot 1’Estat i encara més 
enllh de 1’Estat. 

Voldria fer unes consideracions inicials sobre la gestió que 
ha motivat l’informe del Sindic de Greuges de 1986. 

La primera consideració que voldria fer és una coincidkncia 
que ja vaig expressar en la reunio de la Comissió del Sindic, 
amb el Grup Socialista, i que el senyor Casares ara ha esmentat 
aquí, i és el del significat de la definitiva consolidació de la Tn- 
stitucib que es desprh de la lectura d’aquest Informe. 

En aquest sentit, la meva felicitació i la del meu Grup al 
Síndic i a l’equip del Síndic per í’esforg de gestió que han fet en 
aquest sentit. 

Quk hem detectat, en relació amb la gestió que ha fet el 
Síndic? Primer, la introduccib d’una novetat molt interessant 
: la reflexió que ha fet per avaluar la tasca que s’havia fet fins 
ara, des que el Síndic va ser institLiit. Ara ja tenim una perspec- 
tiva, i calia aquesta mena d’introspeccib. El segon punt és I’ava- 
luacib que ha fet el Síndic de les relacions entre les institucions 
de I’Administsació pública; després en parlarem, perqui5 
aquest és un punt que nosaltres considerem de molt d’interes. 
1 el tercer punt que jo volia esmentar és que, de l’eestadística 
aportada dels anys 84, 85 i 36, es dedueix que la institucib del 
Sindic s’ha convertit enhm servei més eficag. Un servei més 
eficag en que -ho veiem per les xifres- el nombre de queixes 
finalitzades en acabar I’any 1985 eren del 50%; les finalitzades 
en acabar el 86 han estat el 67%. EI nombre de queixes resoltes 
l’any 85 era del 23%; el nombre de queixes resoltes l’any 86 Bs 
el 38%. I encara hi ha un altre aspecte, que ks el de les quqixes 
no admeses. L’tany 1984 no es van admetre et 52% de les 
queixes; el 85, no es van admetre el 36% i ,  el 86, no s’han 
admb el 29% de les queixes. Nosaltres pensem que aquest 
tercer punt significa un esforg pedagogic important que ha fet 
la institució del Síndic, i que s’ha fet notar a travks de publicaci- 
ons, d’inforrnacions públiques, i que la nostra societat, sortosa- 
ment, ha assimilat. 

El senyor Casares també ha parlat d’aixb; ho troba poc, ell. 
Penso que mai 6s molt, aixo, mai és molt. Per tant, estaríem 
d’acord que aixb fos molt més, perb nosaltres volem constatar 
aquestes dades, que sbn, no unes dades subjectives, sinb que 
s6n objectives i que les hem tret de I’anhlisi del Dictamen del 
Sindic. 

Un altre element a considerar, quant a la gestió, encara, és 
I’esforg que s’ha fet per incrementar la cooperació. Un exemple 
d’aixb és la signatura dei protocol primer amb el Defensor dei 
Pueblo, que resol problemes d’informatica i que ha d’influir, 
sens dubte, cap a un millor servei i, sobretot, en un servei més 
eficat; i més eeonbmic, 

I, en relació amb la cooperació, en la Comissió que va tenir 
lloc en preskncia del Síndic, jo mateix ja vaig preguntar si hi 
havia hagut correspondencia entre el Síndic i el Defensor del 
Pueblo, ates que el Sindic va enviar 99 queixes al Defensor 
perquk li corresponien, i si les possibles queixes que els cata- 
lans podíem haver fet directament al Defensor, sense passar 
pel Síndic, havien tingut també una collaboracib. Sdm va clon- 
testar que aquesta col4aboracib hi era -cosa que celebrem-, 
encara que hagi de ser objecte de més consideració, tal com el 
Dictamen menciona. 

Ara voldria passar -he parlat de la gestió del Síndic- al con- 
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tingut de YInforme, a la radiografia de les problemhtiques dels 
drets dels ciutadans, de la seva vulneració, de la seva protecció 
i de la seva defensa. 

Com esthem, el 1986? De primer, voldria també fer una 
consideració de carhcter general. Dels resultats de la primera 
conferhcia, que aqui també ha estat esmentada, dels om- 
budsmen, que va tenir lloc a Viena el juny del 1986, es va con- 
statar que les queixes més usuals a Europa les provocaven els 
sectors de la seguretat social, de l’administracib local i de la jus- 
ticia. Justament aquests són, també, els sectors més afectats a 
Catalunya. 

El nombre de queixes rebudes I’any 86 -ja s’ha dit aquí, 
1.2 11; 75% d’individuals, 25% de colktives, menys que l’any 
85-, aixb, en fred, no diu res. No diu res el fet que sigui 
menys que I’any 85, perqui: podria ser que els ciutadans es- 
tiguessin decebuts i no reclamessin. Aixo és un dels aspectes, 
pero l’altre aspecte e1 tenim i el constatem a través de la lectura 
de l’lnforme, que no ens diu aixb. Ens sembla que la lectura de 
1’Inforrne no pot representar que hi hagi hagut, doncs, un 
abandb de la reclamacib a través d’aquesta nostra institució, 
sinó que les coses, doncs, probablement, van agafant un camí 
més positiu i mill or. 

La distribucib de les queixes, aquest any, per recomanacib 
del debat de 1’Informe del 1985 s’han desglossat en lirees admi- 
nistratives. Nosaltres pensem que aixb 6s bo, i que aixb clacifi- 
ca molt l’estudi d’aquest Informe. Jo no puc fer ara una enume- 
ració de cada Brea. EI que sí que faré és donar una impressió, la 
impressió que m’han produ‘it la lectura i la reflexió cl’una sbrie 
de llistats de queixes de les més destacades d’aquestes hrees. 

Tambk m’he de referir al que ha esmentat el senyor Casares 
en relació amb una certa confusió que provoca la lectura d’a- 
questes queixes. Efectivament, hi ha una certa confusib en la 
lectura d’aquestes queixes. Jo penso que, en general, al ciutadh 
se li fa dificit de distingir d’on provk el real fonament del seu 
problema, i s’adrqa al Sindic perquk és el qui sent més a prop 
d’ell, perb, en general, les queixes van molt més enllh de coses 
simplement puntuals o simplement de funcionament, i van 
sobre qüestions que, o abasten el conjunt de les Administraci- 
ons¶ o bk tenen un fonament molt dificil de resoldre des d’una 
sola d’elles. 

M’explicaré. Fer exemple, quan es parla de I’hrea de la Presi- 
dkncia, i llegim l’enumeracib que el mateix Síndic ha fet sobre 
les queixes més destacables --simplement, llegeixo les que ell 
posa corn a més destacables-, ens parla de l’objeccib de con- 
sciencia; ens parla dels espais radiomktrics a Catalunya : ens 
parla de les queixes per disconformitat amb recursos presentats 
fora de I’AdministraciÓ catalana al Tri buna1 Constitucional 
-per exemple, el recurs presentat, doncs, pel CoMegi de 
Periodistes -; ens parla dels problemes derivats dels impostos, 
de les llicencies fiscals; del problema -el gran i pen6s 
problema- del capítol de les lleis que afecten els antics funcio- 
naris de la Segona República, els pensionistes, els familiars 
dels morts durant la guerra del 1936 i 39, i, és clar, tot aixb és 
una cosa que preocupa el ciutndi, perb, aleshores, és molt difi- 
cil d’establir qui és el responsable d’aixb, quan hi ha qüestions 
molt de fons que, en aquest sentit, encara s’han de resoldre. 

EI mateix diríem pel que fa referkncia al capitol de la Llei 
dels Estrangers, que hi és esmentada moltes vegades. Aquestes 
s6n queixes que tenen un gran contingut polític, i que pesen, i 

que no es poden resoldre amb una simple gestió o recomanació 
que pugui fer la Sindicatura. 

Un capítol tambk molt demostratiu -i en aquest aspecte és 
diferent- és el capítol de 1’AdministraciÓ local. Aqui ens 
trobem amb multiplicitat de problemes; en fi, que és compren- 
sible que sigui aixl, atks que el ciutadi se sent molt a prop de 
Z’Administracib local, se sent afectat per moltes coses i, també, 
doncs, s’apropa molt aviat a I’AdministraciÓ local, per a bé i 
per a mal, en tot cas. I aquí ens trobem un llistat dc problemes 
usuals sobre demarcacions territorials, sobre selecció de perso- 
nal, sobre llicencies d’obres, sobre problemes d’urbanitzacib. 
En aquest hemicicle hem parlat de problemes derivats, doncs, 
del Fossar de les Moreres, de Vil-la Joana, de problemes de ser- 
veis com els del Conservatori Superior de Música, etchtera, 
problemes que afecten tota una Brea de ciutadans : sancions 
per discipiina urbanistica, problemes derivats dels enderrocs, 
tributs, taxes, etcktera, modificacions en la categoria de funcio- 
naris; reserva de places de funcionaris, sancions per aparca- 
ments, etcktera; actuacions de la policia municipal. 

Hi ha dos capítols curiosos, en aquesta actuació de 1’Admi- 
nistració local i que, de veritat, sí que aquests, doncs, cal que 
ens els sapiguem corregir. L’un és el de la negativa, que s’ha 
prodigat algunes vegades, de lliurament de certificats als ciutit- 
dans o bB als mateixos regidors de I’oposició, dintre del mateix 
ajuntanient, i la negativa d’algun ajuntament a I’accés de la 
gent als arxius i als padrons fiscals. Aquestes són dues maneres 
de fer que nosaltres na hauríem d’admetre, que no podem ad- 
metre de cap manera, i que esperem que aixb sigui objecte 
&una reconsideració. , 

Yhea de la seguretat social. Aquesta és una de les hees 
més conflictives; ja ho hem dit : a Europa, &s una de les Brees 
més conflictives. Hi ha queixes derivades de la no-solucib del 
que és la xacra mks important en aquesta h a ,  per exemple, en 
1’8rea de la seguretat social, i que 6s el canvi d’un model econb- 
mic de la seguretat social. Espero que aixb, algun dia, es pro- 
dueixi. Espero que, jubilats, pensionistes i gent sense feina 
que es queixen i que tenen rab, un dia, doncs, puguin deixar 
de queixar-se en aquest sentit. Espero que no passi com ha 
passat amb la Llei General de Sanitat, que ha consolidat un 
model que és obsolet i que continua essent origen de conflic- 
tes, no només per part dels ciutadans, sinó per part dels compo- 
nents de les mateixes administracions, com ha passat amb les 
recents vagues de funcionaris de I’ICS, funcionaris de 
I’TNSALUD. 

Penso que aixb 6s una qüestiú que s’ha de resoldre, i també 
que aixb provoca aquesta sensació de confusió, perque en 
aquest sentit les coses s’imbriquen. 

Voldria referir-me molt breument a I’hrea de la justícia. El 
senyor Casares n’ha parlat; estic completament d’acord amb 
tot el que ha dit ell; veig que s’encén el llum i, per tant, haig 
d’anar molt mks de pressa. Nom& vull parlar de les problemb 
tiques que enumera el Dictamen del Sindic, i que jo penso que 
encara estan ampliades en el Qictamen que va fer públic 
4’Tnforme que va fer públic-, en aquest aspecte, en la Co- 
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana ei mateix Depar- 
tament de Justícia, que és plenament conscient d’aquestes qii- 
estions, sobretot de les presons en estat decrhpit, una herhncia 
dificilment recuperable, i que hi hem de trobar una soiuci6 
immediata. 
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Per acabar, en aquest aspecte de les reflexions sobre les prin- 
cipals queixes, voldria manifestar que en diverses hrees es de- 
tecta encara una massa lentitud en el pro& de normalitzacib 
lingüística, perb aixb pensem que esta en vies de soluci6. 

He esmentat a I’inici una novetat en I’Informe : I’avaluació 
de les relacions del Síndic amb les institucions públiques, a 
través de les recomanacions fetes corn a resultat de I’estudi de 
cada cas. Constatem amb satisfacció que, de 193 recomanaci- 
ons, el 84% de fes 11 1 adrepdes a I’Administració de la Gene- 
ralitat hagin estat acceptades. Aixb ha estat una mica contradit 
pel senyor Maties Vives. Jo penso que aixo ks un nombre que, 
corn a inici de solució, és bo. El senyor Jorge Fernández ha 
parlat de la qüestió de 1’AdministraciÓ local. Jo no en parlo; jo 
només constato que a mi em sembla que l’acceptació d’un 
84%, com a inici d’un bon camí, és bo. 

L’i’increment dels expedients d’ofici també és una cosa im- 
portant i, en resum, ens sembla a nosaltres que aquest text és 
un text objectiu, ben estructurat, que aporta material suficient 
perqurk, de totes les bandes, de totes les administracions, cadas- 
cuna en la part que li correspongui, tenint en compte que res 

ha partit de zero, que res ha partit‘d’un terreny verge, perqub 
les administracions no s6n estrictament organigrames, sinó 
que són persones que treballen en aquestes administracions i 
que per defensar els seus drets s’hi han mantingut, puguin re- 
flexionar sobre tot aixb i puguin actuar sense conculcar els 
drets dels ciutadans d’un pais que s’esforGa per conviure i per 
avangar sem prem 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Acabades les intervencions dels repre- 
sentants dels Grups parlamentaris, caldrB donar per acabada 
aquesta sessió especialment dedicada a Vexamen de l’lnforme 
del Síndic de Greuges. 

Fer tant, s’aixeca la sessió, perb aquesta Presidkncia prega 
als illustres parlamentaris que no s’allunyin massa del Sa16 de 
Sessions, perquh, de fet, j a  és l’hora de fa convocatbria del Ple 
ordinari. 

S’aixeca la sessió. 

(Sbn les dotze de¡ migdia.) 


