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Queixa núm. 25 8/94 

La senyora M. exposa que I’any 1989 vil sofrir un acci- 
dent dc circulaci6, amb motiu del qual es va celebrar judici 
dc faltes I’any 1991, 

L’ímy I992 va scr clictiida sentkncia deflriitiva pcr I’ Au- 
dikncia Provincial de Tarragona, en virtut de la qual el Con- 
sorcio dc Compensaci6n de Seguros: havia de pagar, com a 
responsable civil, una clumtitat CIC diners a la senyora M., 
per r a l i  de mfiltiplcs seqiieles. 

b;I ilies de j uny  dc 1994, I’esrneiitat organisme encara  tic^ 

havia prucedi t a l  pagament, malgrat haver-hi cstat rcquerit 
diverses vegades pcl j iitj at. 

Manca de personal 

Qucixa n i h .  644194 

El Col-lcgi d’ Advocats de I~igueres ens mani fcsta la scvii 
prot‘uncla prc~)cup“cih per la situaci6 qiic travessa I ’A2cImi- 
nistrocici de Justícia en aquest partit judicial a conseqiihcia 
rlc: les constants vacants tant de jutges c o ~ n  de sccrxtaris, 
aixi cotii del personal auxiliar, la qual cosa va arribar n l’ex- 
t r m  de hnvcr dc tancar durant un temps la Seccili Civil del 
Juljat n6rnero 3 per manca úc personal. 

. .  

QieIxcs ntiins, 96/94, 174194, 126c)/94, 1695194, 17 19/94 

Els ciutadans quc ens han dirigit aquestes queixes fan pa- 
li3s cl malestar que els causa la paralitmci6 en la tramitaciii 
dels seus expedients jdicials, deguda en tots el C ~ S Q S  a la 
tnaiicii dc jutge titular en diferents jutjats de Catalunya, 

Queixa riirrn. 622194 

L’ Oí ’i c i n a cl’ In rormaci6 al Con SLI in i d or de Vi I an ov a del 
Cainí es dirigeix a Iu nostra Tnstituciij fent-sc rcssh de la 
problcmiitica derivada del fel que els +judicis penals relatius 
als delictes conicsos a la coniarca d’Anoia n o  sc celebrin al 
cap del partit judicial sin6 que s’hagin de celebrar a Bnrce- 
lona, 

Segons cns exposen, aquests clesplacjamcnts (que en mol- 
tes ocasions s61i reiter;itius perqui: sc suspenen els judicis) 
comporten una  pkrdua consiclerahle de temps i CIC dincrs pcr 
a les persones que intcntcn col.laborar amb la justícia i creen 
un scntimcnt de fIachs entrc fa poblacici. Aixb es tradueix, 
en rnoltes ocasions, en el l’et que molts ciutadaiis preíe- 
rcixen no denunciar el delicte del qual han estat víctimes o 
no presentar-se com a testimonis. 

Cap a una ~ O Y R  resposta del dret penal: conciliacio-rc- 
paraciif victirna-dclinqiicnt 

Al llarg dels últims anys hi ha una discussi6 cmcrgctit cii 
l’irnbit de la justicia, sobre com enfortir la posició de la víc- 
tima cn cl drct i cl procediment penal. A més de l’incrcment 
dels drets de pmtecci6 i inforinacici (als quals varn fer re- 
feertncia en I’Informe antcrior, recomanant la crcacici d’un 
oficina d’assistkncia R les víctimes del delicte -vegeu BOI’C 
nlini 203, de i6 de  mar^ de 1994, pdg.J314J-) hom rcclama 
actualment I’oportiinitat d’una participxici activa de la víc- 
tima en el proccdiment. 

En aquest context, la coriciliacilj viclima-dclinqiicnt scm- 
bla obrir 121 possibilitat d’ integrar els interessos legítims de 
la víctima amb una nova concepcili del Dret Penal cluc n o  
consideri la pena privativa de llihcrtat corli il Línica resposta 
davant el fet delictiu. 

Efectivament, avui es parla de <<crisi>) del Dret Petial 
quan es constaten les insuficikncies de I’orclenament jur íd-  
co-punitiu amb una amplia sensaci6 cl’inel‘iciicia quc a vc- 
gades ho omple tot o quasi tot, i els mateixos julges 
apliquen sovini el Dret Penul amh la sensacih que la solucici 
positiva. -cxig&ncin ineludiblc ciel principi de Icgalitat- n o  
coincidcix amb allb quc la immensa rnajoria tic la socicht 
cspern per rcsposta vhlida i eficac; al Ict delictiu. 

D’unn banda, I’empmonarnent com a reacci6 cIc I’fistat 
davant el delinqiicnt, inalgrat all0 cluc propugnen Iu Ccmti- 
tuciri i ics lleis, no aconsegueix, sovinl, la rccducaci6 i la re- 
sociditxacili del qui ha c o m h  un actc il-lícit; per la q~iid 
cosa, Ic? tendkncia de la  politica criiniiial intcmacionai 
s’allunyn de la pena privativa de llibertat, en I’h~nbii de [a 
pctita i mitjana criininalitat, que veu m6s coiti un obstaclc 
que com una via a la resocialitxaci6. 

D’altrsl banda, la privacici de liibertat del delinqiient toma 
a perjudicar la víctima, donnt quc dificulta i fins arriha a irn- 
pcdir la rcparaci6 dels clanys pcl- part del inatcix delinqiient: 
qu i  es troba a la presci, i per aqucst motiu IM perdut la lkina, 
no t i  normalment diners per indemnitzat. la viclima. Tanma- 
teix, q u i  tia CIC piigar la multa a I’fistat es queda sovint sense 
mitjans per r e scabah  I’aíectnt, ni cluc sigui CII part. Ta~nbd 
hcm dc tenir en compte que rnit,jaur;ant el chstig, la voluntat 
del del i nqiien t a favor CIC la reparaci6 es reduci x drhstic;i- 
ment, vist que pensa que el seu delicte ha cstat cxpiat per la 
pena, pcr la quul  cnsa no troha cap ra6 pcr fer altres prest;\- 
c i on s . 

Aquesta conscqiikncin dc la pena privativa de Ililierlnt 
xoca frontattnent arnb els interessos dc la víctima, cluc iio 
s’intcressa gaire per la persecuci6 penal i el chslig, sinli nids 
aviat cerca qjtrcia en una situaciii critica o bd cn alguna ina- 
net-a d’aconseguir u n a  forma de reparacili o conipcnsacici. 

Davant aquesta situaciri, s’obre I’oporliinitat dc comhin;it- 
amb la conciliaci6 i la reparaci6 n o m  cspcranccs tant CII- 

vers cls interessos cle Ics víctimes colri cn la resociaIitz;ici6 
dels delinqüents. hixi)  cs aix í  perquk si s’uti l i tza acluclla 
mesura pcr m i l i a r  u un <rcomprorniw dclii~cliiciit-victiina, o 
sigui per acmseguir una reconciliacici,; cl clcliriqiient és 1110- 



t i n t  il enfrontar-se aiiih el rlclictc i Ics conscqiiCncics so- 
cials, apri:n d’;iclinctce la rcparaci6 com un íet just i hi vcu 
II II a prest ac i (i cons t Ili c t i v a  soci al me11 t. 

No h i  ha rluhtc cluc la repacaci6 s’ofereix coili un  instru- 
ment 1116s iidcclual que la pena per uconseguir u n a  de les fi- 
nalitrits LICI l lrct Pcnnl: la restauixi6 de la pau jurídica. 

Rixb és iiixí pcrqui: utnh el chstig del dclinqiicnt lz i  pcr- 
torbncici social que tia ocasioii;ii IIO clesapurcix Ineiitre pcr- 
c1t1r.a el 1mjudici clc la víctiina. Norn6s quan la victima ha 
cstat rcstitu’idn en els seus drets i les conscqiikncies dcl cte- 
licte haii estat climin;~dcs es pot afirmar quc el cotiílicte so- 
cial ha estat resolt corrcctarnent. 

I h v a n t  121 pena privativa cle lliberlai, que supus;i fona- 
Iiientalrnent ciistig, la rcpa’acici va mes enllh, de tal iiiaiicra 

q i1 c i n teii ta  pal-l i ar els cfeci es provocats pcr I ’ ilcc i ci a t i  t ihi ii ri- 
dicrt col-locíui! les coscs cii la  posiciri que tenien abans clcl 
I‘ct delictiu o en la pmiicici ii la qnal havien d’arri har, conibr- 
tvie a les prccisions del legislador, cii orctcnar la reatitrxi6 
d ’ u ~ i i i  ;icci6 o prohibir-nc ~ ~ i i i i  altra. 

Si h6 cn ocasions serh irnpossililc dur- ii tcrrnc aqucsta rc- 
paracici ide;d, cl sistenia conciliador permet CIC trohar ii cada 
supbsit i i i i i i  solrrci6 socialincnt constructiva i $ustmcnt udc- 
q LI  ad 3. 

T h  molts casos scch sui’icient iitiii coinpensuci6 per resca- 
balament cconhmic LICI dany. Si el cleliriqücrit 6s insolvent, 
~ m h ,  poí en ío i  cas disculpar-se davarit la víct irna i afiivorir- 
la ainh prestacions prol’essionrils, rcjxirant cl !;CU cotxc o l a  
seva casa, cíc. Si aixb 110 liis í x t i  bte, pot fcI trehulls d’utili- 
tat coiiiiii~a coi11 la rictc+ja tic carrcrs o instal.lacions munici- 
pals o prestar serveis auxiliars CII Rospi tals o resiilkncies. 

N o  cs tt-act;i d’abnlir l’actual sisteiiw penal, sinh cl’intro- 
hil--hi ,  al costiit cle les penes i les IIICSLII‘CS de segiirctat, una 
terccra via de sancib; 6 s  i t  dir,  la rcpnracici es conl’irIiiu COIII 

IIIM resposta mks davant cl delicte, junt anit) les altrcs dues, 
t Ics pot substituir o moderas scgons cl cus. 

Aquest cfcte moderador II eventualment substitutiu de la 
rcparacib es legitima pels principis dc suhsidiarietat i pro- 
porcional ¡tat I?isics en cl Dret Penal. Scgons aqucst, Iu 
p a ,  coin la iiigcrkncia 1n6s greu cti In Ilihertat de l’inclivi- 
du,  r-iornés pot uiiliim-se q u m  n o  cs clispos;~ de cap iriit-jh 
inds suiiu gicr al rnntiteiiiincnt (1 la i*estauraciij de la pau so- 
cial. Així, si I n  rcparxi6 és suficient per Iesolclre cl contlic- 
ir: sociiil, la pcnu ha de cedir, i si no n’hi t i i t  prou amb la 
rcparacici, 1i;iiit-A dc scrvir, com a iníniin, pcr moclerar la 
pena cn la scva durada i con-i‘iguracici. 

GI Sindic coiisidera cluc cn  aqucst inomcnt cluc es dcbnl 
Lir i  tiol1 Codi Pcnal i la posada CH t‘trncionament d’una nova 
justícia municipal, cl lcgislador tk I’oportuniint de l e r  un pas 
enclawnt en la concepcici del drct p i n i t i u  cnvers cls delictes 
nienys greus, com j a  s ’ l ia  ( e t  des de fa anys en alires piiisos 
(Anglatci.ra, Iiscbcia, Alcnianya, Pa’isos 13aixos i nomhrosos 
cstats fct1cr;ils dels I:stats Units c l ’ h k r i c a ,  ctitse d’altres), 
I’expet-ikncia dels quals Iia demostrat UIIS resi 11 tats satisfx- 
1 o r i s ,  

I ,a (IeliriqiikIicia comuna. i la pelita dchnqiii:nciu tipica de 
10 insegurctiit ciutudana neccssiteii iina resposta unithcia, 

. .  

. .  
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buides perqui: I’aautor del fet no hn estat descobert o agafat, 
Per aixh calen programes d’indemnitmci6 estatal de les V i c -  

times. 
D’una gravetat especial és la situaci6 dc les vfctimes 

cl’actes de violkncia, pel fct general d’cstar perjudicades i 
malnieses per les repercussions psíquiques del delicte i so- 
bretot si la scva capacitat de guany ha estat rcdui’cla. 

A aquest efecte la rncijoria dels p isos  europeus crearen 
les corresponents lleis sobre la indernnitzaci6 estatal de les 
victiines cn cl transcurs dels anys setanta: la Gran 13retanya 
ho va fer I’any 1964, Sukcia va seguir-la el 1971, Austria el 
1972, Dinarnarca el 1976, els Pa’isos Baixos, Noruega, la 
República Federal d’ Alemanya i finalment Franp el 1977. 
Als anys vuitanta s’hi uniren Bklgica, Luxemburg i Sifissa. 

A Espanya, rnitjanqant la Llei Orginica 911 984, de de- 
sembre de 1984, es concedi un dret de rcscíibalament davant 
1’Tjstat solament a les vlctimcs d’actes terroristes, per la qual 
cosa som molt lluny de la normativa europea. 

Davant d’ aquesta problcmhtica, el S ind ic considera que, 
per raons d’cqui tat i solidaritat social, 1’Estat s’ha d’ocupiir 
de la situlici6 CIC les víctimes de detictcs violents que han 
patit lesions o danys, corn tarnbk de les persones que esta- 
ven a chrrcc de les victirncs mortes per aquests delictes. Fer 
tant, remimina l’aclhesi6 de l’ktat Espanyoí al Conveni li,- 
ropcu sobre la indemnitzaci6 a les víctimes de rlelictes vio- 
lents, de 24 de novembre de 1983, en ci qual s’estableixen 
les disposicions mínimes sobre les cjuals els Estats adlrerits 
es comprometen a adoptar les disposicions legislatives ne- 
cesshries per dur-Ics a efecte. 

2. Els centres penitenciaris a Catalirnyw 

En 1’Informe que I ’ m y  1993 van presentar a1 Parlament 
de Catalunya, ja  es va palesar que uila dc les primeres actua- 
cions del Síndic de Greuges vinculades amb el món peni- 
tenciari era visitar tots els centres penitenciaris de 
Catalunya; les visites efectuades l’til tim semestre de 1993 
(Trinitat, Wad-Ras, Model, Ponent i Quatre Camins) foren 
comentades en 1 ’esmentat Informe. 

Durant l’any 1994 el Síndic ha visitat la resta de presons 
de Catiitunya. fils resultats d’aquestes visites es detallen a la 
secció 22 -Actuacions d’Ofici- d’ aquest Informe, (vegeu 
A/O 776/94, Can Brians; A/O H55/94, Twraxona; A/Q 
8.56/94, Giriina i Figueres i A/U 8-77/94, pavello’ penitencin- 
ri de l’hnspitul de Terrassa) i durant el gencr de 1995 s’han 
tornat a visitar la Madcl i Tarragona, per comprovar el grau 
de compliment de Ics consideracions efectuades arran l’ulti- 
TIM visita (vegeu A/O 2340/94 i N O  H.5.5/94 respectiva- 
ment). Per gestions concretes s’ han efectuat desplaqarnents 
a Can Brians i a Wad-Ras 

Il’altra banda, durant el passat excrcici cl Síndic de Grcu- 
ges inicih m e s  actuacions d’ofici per comprovar l’actual es- 
tat dels djpbsits inutiicipals de detinguts de Catalunya i 
poder actuulitzar el contingut de l’informe cxtrmrclinari cluc 

sobre aquestes dependkncles va publicar la Instituci6 I’any 
199 I ,  considerant que els dipbsits municipals s6n el primer 
gra6 en el qual les persones privades de llibertat prenen 
conscikncia de la seva situaci6, (vegeu queixa nu’rn. 2582/93 
promoguda pel Jutjut I k ~ h  d’A rmys  de Mur). 

A hores d’ara, malgrat cluc no s’han visitat tots els di- 
pbsits municipals, sin6 zinicament els de Vic, Arenys de 
Mar, Vilafranca del Penedks, Vi1anov;i i la Geltrfi, Sant F e  
liu de T,lobregnt, Ripoll, Amposta, Valls, Tortosa, Kcus, 
Blanes i Matarli, cl Síndic ja ha pogut constatar U H ~  millora 
substancial en l’estat d’aquestes depenclkncies. 

P ~ d e m  anticipar, tanmateix, que la persistent mmca de 
regulació legal relativa als diphsits dificulta enorincment la 
tasca de les administracions responsables d’aquestes dcpcn- 
clkncies, 

Tal corn asscnyal8vem en I’ Informc monngrhf‘ic: de I99 1 , 
les iiniques normes aplicables scin la ciisposici6 final Sa. de 
la Llei 711985, de 2 d’abril, rcguladorn de les Ihses de 
Regim Local , l’iirticle 378 del Reglament Pcnitenciari, cn la 
versi6 donada pel Reial Decret 27 151 I986 de t 2 de desem- 
bre, i les ordres que pcribdicament actualitzen la quantitat 
assignada als dipbsits en concepte de despeses per detinguts 
i dia. Conseqiientmcnt, no existeix cap reglmcnt sobrc 
qüestions tan transcendents com; la classiricacih dels di- 
phsits per categories en funci6 dc la pohlaci6 que atenen, 
condicions materials i funcionals que han de complir, Q li- 
mi t mix i m tle permankncia dels detinguts. 

Cal recordar quc l’esmentada clisposici6 final Sa. de la 
Llei 711 985 establcix que cls miinicipis assumiran, en rkgirii 
de competkncin delegr-lda, l’execuci6 dcl scrvei de dipbsits 
de detinguts, si b6 no s’hi fixen la dotacici cconhmica ni R I -  
tres condicions en que s’lia d e  prestar aquest servci rlelcgat. 

En conseqiihcia, el Síndic de Greuges s’ha de limitar a 
estudiar la situació actual dels diphsits catalans i, si S’CSCRU, 

efectunr uniz recomanació r? I’Administrrlci6 central, a través 
del Defensor del Poble, pcr tal qize siguin assignadcs als 
iiuntaincnts Ics partides pressuposthries suficients que per- 
metin la  prcstaci6 digna d’aquest servei delegat i instar que 
es reguli amb m6s concrecici i profunditat l’establiment dels 
dipbsits de detinguts. 

Aquest darrer any, en l’hrnbit petiitenciari, el Síndic de 
Greuges ha obert 11 expedients d’actuaci6 d’ofici, als quals 
genhicament ja ens hem referit en els parhgrafs anteriors. 

En relaci6 amb els 31 cscrits dc qucixa presentats pels 
ciutadans en I’hmhit penitcnciari, cn primer lloc hem dc 
ressenyar cluc CII un 30% han estat rormulats per. ciutadans 
que han d’ingressnr per primer cop a la presó per coinpljr 
condettina cntre clos i quatrc anys; normalmcnt cs tracta dc 
persones rehabilitades amb  un  enlorn familiar i laboral nor- 
malitzat quc soldiciten la iiitervenci6 del Síndic pec ajoi*~ar 
c) evitar el compliment d’uqucsts condemnes. 

Davant aquesta problernhttica, el Sílidic, a la vista de les 
circumsthcics personals dels intercssats, tal corn preveu 
l’article 25 1 de l  vigent Iieglment Pcnitcnciari, cs limita ii 

informar dc la possibilitat de sol4icitar I’aplicaci6 de I’es- 
rnentat articlc, amb l’objectc quc I’afectat sigui classificat 



iiiicinlmetil en tercer grau clc tractmicnt pcnitenciuri (vegeu 

1 !1 segon motiu nuinhr-icament més irnporturit que lla estat 
ohjccte de qeieixa entre la poblacili rcclusa ha estat cl retard 
en la resposta de 1’Administracicj pcnitcnciiria a la respecti- 
v u  pcticir‘i dc trrisllat de centre peniteliciari. Ei1 aqucst sentit, 
cal Iirecisar que aquestes peticions dc trasllat s6n efectuxlcs 
per rcclusos iiigressats en ccntrcs pcnitcriciaris d’arreu cle 
I’l’stat cluc, pcr motius familiars, volen complir la conde~ii- 
tia en un centre penitenciari de Catalunya o bk rcdusos que 
dcsiigen ser tixslladats B presons c l ’ d  tres comunitats LILI- 

limoines. Ph aquests casos la resducili d e p h  dc la Dircccici 
C ~cnct-al cl’ Assumptes Penitenciaris del Ministeri de Justicia, 
i I’hdtriiiiisíraciii Pcnitcnci(iria dc la Generalitat s’ha cle ii- 
mi tar  11 trasllxlat- aquestes peticions II l’brgan competent de 
1 ’Adrninistracici Central. 

En relacili amb els trasllats en qui: és ptenainent coinpc- 
tent la Consellcria dc Justícia de la Gencriditat de Catalu- 
nyii, 6s a dir, els dels rcclusns que pretenen el trasllat dintre 
dc Catalunya, tcnim co1istiinci:ia cluc la demora respon a la 
inmcit dc places eii el centre sol-licitat i que és conscqii&ncia 
de la rnassil’icacili que en ma~jor o inctior grau afecta iots els 
ccntres pcnitcnciacis cluc dcpencti CIC la Generalitat. A ~ n h  
lot, aquestes peticions cs resolen q i i a i r  les circurnsthncics ho 
]ierinete 11. 

Finalment, en el tercer grup de queixcs englobaricm 
qiiesíions circurnstíinci als, coiti cl i sconform i tat mi b S X -  
cions iniposadcs, disconformi trit ; i ~ n h  rcgressions de grau i 
ul~rcs qiiestions d’orcire interti (vegeu queixi n r h .  I7.5//94 
rdutivu UI ~rcwllut d’unu r d u s c i  u un centre hospitchl-i). 
Rcspccte :I Ia Iirobleinhtica plante+j;ida en aqucsta qiicix;i, 
Iiern dc fcr constar que des del dia 1 CIC novcmhrc de I994 
cls trasllaís dels reclusos nialalis han estat conf’iais als 
Mossos d’Usquadra, segons acord de la Jiinta de Seguretat 

Un dels pcnblemes cluc el Siridic de Greuges ha pogut 
copsar CII quasi to ts  els ccntres penitenciaris ha estat Iu mas- 
si i icxih d’interns en cls ccntrcs. 

Malgrut q ~ i c  cl novembre passat fou inaugurat IIII rrihdul 
ainli capaciiat pcr a 400 intcms, CII cl rccintc penitenciari de 
Ciitl 13rians, que ha de permetre alleugerir fcriiporalinent la 
miissi ficacili cl’alguncs clepenclkncies peni tenciztrics, 1;) sol ti- 
citi rcqucrcix fort;osnincnt la construccili, si tnés no, cl’uri 
rio~i centrc pcnitcnciari a Catalunya, que Immeti dcsconges- 
tionar els ccntres ni& massificats. 

Consicfercm, perb, cluc aquesta triesura hauria d’anar 
msinpanyacla per la implant;ici6 clecidicla de mesures alter- 
natives a la privaci6 de llibertat que, per les raons corncnti-i- 
(Ics en aqucsta ma(eixa seccilj cle Justicia sotu cl titol 4 h p  a 
una nova rcsposta clcl dret pcnd: cmcil iac¡ fi-reparxici v ícti- 
nia delinqiientn, potcncicssin la rccducacici i rcinserci6 so- 
cial d’aquclls ciutadans quc, tol i havcr vulrierat les normes 
AC conducta social cstablcrtcs, no és imprcsciriclible quc ru- 
itiarigriirt obligats ii viurc dins la prcsh, sin6 que podcn cstur 
inds ii pcop cle 11-1 socieiat a Iu qual, tard o d’hora, han de tor- 
iiiir a i ticorporar-se. 

queilctAl ndm. 198S/94). 

CIC Clat;hlnya. 

En a q m s t  setitit, etis Fiaurcm de tornnr a idcr i t -  i1 la con- 
venihicia d’introcluir en cl nosirc ordenamcnt jurídic cct-tcs 
institucions ja adoptatles en allres Ixiisos corn és !a r(1’mha- 
tionn, la condemna condicional, l’arrcst d o m i u i  I ¡ari o de cap 
dc setmana, o bé la prestaciri de treballs no rcmunerats en 
benefici cle la comunitat, iiiesurcs totcs elles a1tern;ktives ;I 1:) 
privaci6 de llibertat que, aplicudcs aili h control i rigor, per- 
irietricn sciis clubte pal- l iar  els rlaiiys causats al tcixit social i 
al iiinteix temps contrihuit-icti a uiia mqjor cficiicia cn lu  tas- 
ca de reinserir socidmcnt cls ciuladans q ~ c  hiiii clclinquit. 

L;inalmen(, tal c o ~ i i  hcrn nsseiiyzllat cn antcrIvrs iiit’orrncs, 
(per  tots w g m  01 de 199.3, IiOIK’ v i i h  20i3, de 16 íie nwty 
de 1994, phg. IS  144) caldria plunkjar-se i vatol-ai- c11 COIIS- 

cibicia els cl‘cctcs cluc coiriporia I’obligncici dc cornplir m i i  

condcmna quan IM transcorrcgrit, cntrc la comissi6 del fet 
delictiu i I’aplicaci6 de la pcna, un periode CIC tcinlis tuli 

considerable que ha pcrn~ks al tlcl iriqiient reinscrir-sc plcnit- 
ment a Iu societat, dc í‘orma quc la pena passa ;i tcriir u 1 1  ca- 
ricter merament rctributiu i 110 dc reinserciri. 

Qucixa míin. 2582193 
Situaciil del dipbsit mrriiicipcrl CIC cletingrila d’Arcitys dc 
MRI’ 

Amlj data 28 de desembre de 1993, el Síndic va rcbre 1111 

escrit de la inagistrada del Jut-jat l k g i  d’hrenys dc Mar 111.- 

íormant sobre I;r situaciti clcl diphsit  nun nici pal d’ Arciiys dc 
MN. 

Davant cl colitingut de I’escrit i Ics vitlot-acioiis retatives ti 
I’cestat tic les dcpe~icl~iicies, el Sindic dc Grcugcs clccicli que 
I ~asscsso r  responsable CIC 1’hrc;z pwitenciiiria ef’ectuLs LIIM 
visita a I ’ csincii tat di pbs i t 111 11 11 ici pal , 

Amb data 2K cle gener de l!N4, I’11ssessor cs va entrevis- 
tar amb I’alcalcle i el regidor de Govcrnacirj d’hreiiys, els 
quals l i  viiti detallar la problem3lica reliitiva ;i1 dipbsit dc 
de t i ng i1 t s, 

Segons els responsnblcs municipals, a Arcnys no hi lla 
cap altra dependCncia on instal.lar els detinguts i ,  inalgt-at 
disposar d’Liri edifici (l’klií’ici Xil’iw), que es podria habili- 
tar per a aquesta I’iinci6, cnldri;l fcr-li obres CIC icstauracirj i 
rehiibilitacici que superarien ;imb cscrcix els ccni inilioiis cfe 
pessctcs, despesa que el pressupost Iriunicipnl i10 pocliii 
i is s LI 111 1 r . 

Posteriorment es va visitar el iliphsit dc cictiiigu!s. Colri ii 
qiicsti6 pkvia, cal d i r  que cles de lli d:iIt-cra inspeccili e h -  
tuacln pel Síndic cic Grcugcs l’any 1990 fins I I  l’xtuditiit, 
s’lian cfcctuat obrcs de millorri en I’esrncntat dipbsit, ates 
que, aprofitant i’espai que ocupava u n a  cel-la, cs van C ~ I I S -  

ti-uir una petita sala on es practiquen les rodcs dc rcconcixc- 
nient i LIII pciit dcspalx o n  cl metge poi aicndt-c cls ctetinguts 
malalt s. Antigamcnt les prirneres cures s’cí’ccluavcn a la 
sala deslinada a guml+rdxi dc la pol ¡cia inunicipal, amh cl 
perill de contagi tluc aixb coinporiwa. 

Actualment el dipbsjt disposa d’~iriii dutxa  anth a i p i  ca- 
lenta, scrvci cluc no tenia l’any 1990. L’assessor va cornpro- 



vur pcrsonalment el luncionmient d’aixctes i desguassos, 
qire en aquell inoincn t no presentaven cap irregularitut. 

Cal destacar, i així ho wim fer a v i w n t  en aquell moment 
a I’hjuntament d’hrenys de Mar, que s’hauria d’habilitar 
algun sislema de calefmcici per a les cel-les amb I’olJ.jecte cle 
paldiar el l’rcd i la humitat de les dependhcies; tambd s’ha 
d’ auginentar considerablement el nivell de la neteja, sohre- 
tot dc les cel-les i lavabos corresponcnts. 

Respcctc als Bpats dels detinguts, se’tis va informar que 
cls subministra un bar de menjars; els mateixos detinguts, 
dos dels tlunls hi estaven empresonats des de feia dos dies, 
eiis vari conl’irrnar que el meniar era bo i suficient. 

Quant il I’assistkncia rnkclica, cls responsables ttiunicipals 
eiis v a ~ i  informar que cl metge forense h i  acudcix amb cele- 
ritat quan és necessaria la seva preskncia i sempre que hi és 
requerit. Igualment, el diphsit disposa cl’una farmaciola on 
cs pocien trohar els rnedicamcnts cl’ús mks frecliient. 

hquesícs observacions vi111 ser traslladades al Jutjai DegB 
(1’ Arenys de Mar, ~iuritarnerit amb la considcrxió que el pro- 
blema dc fotis, igual coni succeeix en al tres municipis, rnu 
CJI la insuficikncia i imperfecciii dc la normzitiv;i que regula 
C E  fimcionameni i orgmitzaci6 dels Dipbsits Municipals de 
13et i nguts. 

hnih posterioritat a la irarnitacici d’iquesta queixa, el SEn- 
dic dr: Grcuges v a  decidir cfcctuac IIJIC? nova visita a to ts  cls 
dipbsits municipals de detinguts de Catalunya per constatar- 
tic Itt situaci6 actud i poder xrualitzar I’inforrne quc sohrc 
dipbsits iiiuriicipals de detinguts va  presentar al X’arlament 
CIC Cataluliya 1 “any 199 1 . 

Queixa nlirn. I985194 
Cllassificacib peni tcnciiiria. Tcrccr grau iriicial 

Lli  senyora J .  CIC 27 anys, va ctrrnparbixer davant el sindic 
de Gt-cgucs pcr obtenir iisscssoriiiiicn t abans d ’I i rigrcssar en 
un cenire pcnitenciari per complir UIM concleinna cle clos 
anys,  qualre incsos i u11 dia de presti menor. 

1 .;I jovc cst;iv;i molt IweocLipda pel fel de veure privada 
Iu scva llihcrlat i la p M u a  d’un treball que havia cl’iniciar 
p’operarn en 1. 

Ei Sindic va iiií’ornrnr 1;i caIupareixent de la possibilitat 
d’ingressar v o l u n t ~ r i a r ~ ~ e ~ ~ t  cn u n  ccntre penitenciari i, en 
virtut de les scvcs circumsthncics, sol4icitnr la classii‘icacici 
dcl tcrcer gra~r inicial, com a pas previ per accedir i\ la Scc- 
ci6 Ohert;! i poder incorporar-se al treball. 

Un cop la scnyora 1. va ingrcssar vt)luntari~~mcnl en un 
ccntrc peniíeiiciari, el 2 cic novembre de 1994, el SÍndic dc 
C;Icuges  LLI u n  seguiIiicnt de la situacici de la intercssnda. 
Aixi, poc temps després cstava adscrita a la Seccicj Oberta 

de Dones, m l ~  la possibilitat d’ociipiir el lloc de treball 
oícrt i rcinscrir-sc en la societat, arnb I’iínica obligaci6 
d’anar a la prcsó a pernoctar, 

Queixa nrim. 175 1/94 
Trasllat de reclusos mdalh a un centre hospitalari 

La senyora M. interna en un centre penitenciari catalh, cs 
va adrcqar al Síndic de Greuges denunciant una s u l m r ~ l a  
nianco d’assistkncia mkdica i u11 considcrirhle retard i i  ser 
trasllndaclu des de la prcsri a un centre hospitalari. 

Davant els fets manilestats en la queixa i pcI tal d’actuar 
amb la tiiixitna celeritat, PIII rcprcseníant del Sindic va c o t n p  
rkixer al centrc penitenciari o n  estava interriacla la promot ora, 
ja totalment recuperada, amb la firialitat d’ent revislar-se ainb cl 
responsable del centre pcniteticiari, cl cap dels serveis 
rnihlics del centre i la mateixa interessada, per tal d’csbrinar 
cls fets denwciats. 

De les converses tingudes amb Ics pcrsoncs indicades es 
vil poder coiicloure que 1 ’  intcrna hwia cstat puntualment 
atesa pels serveis medics del centre penitenciari, en totcs Ics 
ocasions CII quk ho I-iavia solf ici tat. 

No obstant aixh, en la clarrera revisi6 inkdica qiic se li  va 
cfcctuar, el 1Bcultatiu va orctcnar que fos itigressnda d’ur- 
gkncia en un ccntre hospitalari. 

Aquesta ordre mihlica, amh I’autoritzacici dc la Ilirecci6 
del Ccntrc Penitenciari, va comporiar quc s’avisds tclcfhni- 
carneiil [a h ! ¡ c i a  Nacional pet' d’ccluar cl trasllat de la tm- 
lalta. Tanmateix, van passar cinc hores I’ins que es produí cl 
trasllat de la reclusa malaltu. 

Davant d’nqriest fet, el Síndic dc I;rcugcs, prkvia tiabil i- 
taci6 del r)eicnsor del Poble, per rad de iniirica de cotnpc- 
thncics, va sol=licitru al Govern;dor Civil dc nurcelona la 
preccptiva ini¿)rin:icih amb vista a esbrinar el considcrahle 
tctard cluc cs produí en el írasllat de la senyora M., nmh 
I’ohjcctc cpe, u t 1  cop cs disposés de la inibrinaci6: el miteix 
~ indic  en pogués clonitr. trasllat al 1)ct:tisor c~cl POIJIC, pcr- 
qui: fos aquella institució que, en virtut cte Ics seves coinpc- 
thc ics,  resolgubs el que consiclei.6s opor t~ .  

En el moinent de redactar aquest iniormc, cl Sírictic sol;i- 
incnt pot ini‘orinar q~te cl Governador Civi I eiis ha cciiiiiin i -  
cat que Ics C O I K ~ L I C ~ ~ O I I S  per motius sanituris cs qualifiqiien 
d’iirghcia norinal o d’urgkncia vital. En el pritiicr cas, el 
trasllat s’cfcctua amb la ii?iljor brevetat possible en fiiiicici 
dels ei’ectius disponiblcs i Ics ncccssiíats del servei. Qrinn es 
tracta cl’una. urgkncia vital, el cas td prioritat ;ibsoluta. 

El cas concrct dc la scnyora M. fou qiiali fical d7 urghciu 
nortnal i aquell dia 110 fou possible ciil.ctu:ir el triisllat arnb 
més celeritat. 



131 aquest citpítol cornentein les qiiestions que, corn RS- 
setiya!Bvcm cl 1993, tot i exccdir la missifi cluc aqucsta Tns- 
i ilciciil té cricoIiiLiiiada, el Sinclic ha considerat convcnient cic 
f c r  conkixer al Parlillnent, atks quc cls ciutadans ICS lm 
plnntejadcs i permcteri unii aproxiInaci6 a Im)L,lcmcs i mati- 

ii Ics prcocupxions d’una Cil t lCeS cluc pateix la socictat i 
part dels setis niembres. 

E n  aqucst hmbit, la Instiiticiri 
6 visitcs i rebut 83 queixes, 
grups -qucixcs privades i cluc 

121 resdt 306 consultes, atks 
quc classifiqueiii en dos 
KCS iriconcretes (cn cl cas 

quc SC’IIS cxposin opinions sense denunciar. cap actuacih 
concreta)- el noinbre respectiu de Ics quals és dcsglossat en 
eis aIincxos cst;ldístics d’aquest Tnl’orme. 

TE. TEMES SEL IZCCIONATS 1 QUEIXES IL-LUS- 
TRATIVES 

1. Qiicixes privades 

1 3 1  aqucslil seccicj eiiglobern les qr~eixes rcbudes per la 
lristitucili qiie versen sobre relacions jucídico-pi.iv(zdcs, i qiic 
tlcmancn un  consell juridic, la nieilinciii del Siridic de Greu- 
ges i f’ins i tot la seva rcsoIuci6. 

Mol tes d’iiquestes qucixes cs justifiquen en la manca de 
rcciirsos cconiimics i en lii desconí‘imip que cls seus pro- 
motors scntcii clavanl I ’  Administracici de Justícia. 

lintre aqucstcs cpcixcs n’hi ha sobre les relacions labo- 
rals, dac ions  de transcenclhcia patrimoiii;il de I’hmbit civil 
i Incrcantil, ctc. 

Quant al primer grup dc cilieixes que fan ref‘erkncia ;i 
l’hinbit de les relacions cFe treball, les cluc cs retien afcctcri 
pl-incipalrncnt cls conllictcs entre empresa i treballadnrs 
(aconi i aclarneii ts, salic i o n s  i reclamacioris dc qtiati ti tat, etc,), 

IEn Ics clc lipus civil, cal destacar les que akcten les rela- 
cions contractuals, entre Ics yur-hs podem incloure les 
prijpies CIC I’iirnbit dels arrendametits wbms, ja sia per re- 
clumacici de danys, reparacions a fcr en els habitatges o pcr 
rcsolucili de contractes. Ei1 ayucst apartat també ens irobcm 
amb clucixcs cluc denuncien conllictes sorgits dins les co- 
mimitais de propietaris i atnb altres particulars (vegeli 
clueixri núm. I9 líY94, ey1 la que i’s rleriliwia l’actuncici d’un 
v i g i l m t  cic xfiuretat). 

l’cl que í‘a ii queixes relxionadcs ~ t n  b entitats juríclico- 
privades, s’lian de citar en primer lloc les referents II actua- 
cio [Is cl’cntitat s í‘innricercs. En aquestes queixes, el Shdic 
orienta els promotors vers el Defensor del Client de I’entitat 
cl’estalvi o hanchria ( v ~ g e r ~  queixu riúw. 98/94) i, sernpre 
cluc 6 s  pertinent, els nfkctats s6n iníol-mats cle la possibilitat 
d ’adrcyr  la col-rcsponciit reclaiiiacici al llanc 11’1-ispanya 
(scrvci dc rcclninacions) i R I S  h r g m  similars existenls a la 

Cmnissici Naciorial del Mcrcat de Valors i la Direcciri Gc- 
neral d’hsegiiratices, nixi com, si s’escm, a I ’  Agkncia CIC 
Protecci6 de Iladcs ( v q e u  queixa nu’rn. JH2S/94, rclativa a 
la in c lu s i6 en e 1 K eg is t re d ’u c c ep to u ici m ini pu g a il es), 

Per liltim, quant  ii les clucixes contra nifitues de previsici 
(vegeu queixa núm. 24.5/94) i coilipali y ies cl’ assegucmccs, 
sovint derivacles de problenies sorgits a r m  d’accidents cle 
circulaciri, xoiisel lem de ~~eccirrer a I ’assisthi& I1c:~rnda l)cr 
tal que, si escau, els interessats pugiiiii dtl.l’cnsat+ cls sem 
drets i interessos d;ivant els tribunals i dctcrniinar, doncs, 
Ics responsahil ituts pcrti ncnts. 

Així inateix, en itquestes queixes els pro~notors dcinaneii 
contrastar iní‘ormaci6 qiic cls permeti assolir iines certcs ga- 
ranties en el supbsit d’hnver de plede-jar davant els iribunals. 

Aquesles queixes no s’insereixen dins de Ics compcth-  
cies atribui’des al Sindic CIC Ciccugcs, pcr la qual cosa 110 s r i n  
aclineses, si bé el Síndic aconsella als interessats, CII les ES- 
postcs cpc cls c l h u ,  I’assistknciíi ct’un advocat per ii la (lc- 
í ensa  dels seus interessos. I l ’d t r a  banda, l a i d ~ k  sc’ Is 
informa dc la possibilitat d’acccs ii la justícia gratui’ta quan 
al-leguen iiiaiica de recursos econhmics liei* 1 i tigx. Volcni 
aprofitar iicluest apartat per destacar la tasca d’i t i  li>riiiaL:i6 
dula a terme pels serveis d’orjentnció juridica organitzah 
per alguns col~legis d’advociits, cii cspccial cl de T3:~rccIona, 
arnb la col.M~oruci6 del Ilepnrtainciit de 1iisiíci;i. 

1 4  lkt que coiitinu’i Iiavciit-hi 1111 gran notnhre dc clucixcs 
privades la pensar qw els ciuladaiis nn csiati cnciiia proir 
informats de Ics cnmpcthcics dcl Síndic 111: Grcugcs. Un;i 
altra explicuci6 d’aquesta profusi6 de queixes privactes 6:s 

pol trobar en la necessitat que pot sentir et ciuladh de rebre 
el suport ci’una autoritat especialitzada en In deíensn dels 
drets dels ciutaclans. 

Queixa niínr, 19 10194 
Dcmíncin CIC l’uctuaci6 d’tiri vigilnrit dc scgiwetat 

A hnds cle I’riny 1994, el senyor V. dcnLincih al Síndic de 
Greugcs l’incidenl quc huvitz patit i imh 1111 guarda de segut-e- 
tat d’una sala dc icstcs, en intcntar cl promotor cstacionat- cl 
seu vehicle davant dc I’establirncnt, iot i CILIC n o  hi h a v i a  en 
squeil indret cap scnyalitzacici cluc ho impcclis ni cap gual 
cl LLC rest r i ng is 1 ’ es t x i  on ariien t. 

Atks I’objecte d’aquesta queixa, v m  in Ibrrnar cti primer 
lloc el scii promotor que, no havent-hi hagut cap nctuiici6 cle 
1’Adm inisiracici pública, aquesta Insti tucih no por1 i ii ad IYIC- 

tre ii t rhmit la queixa. 
Així iiiatcix, indiciirein ;i I’intcressut les accions qiic 1x1- 

dia cxcrcir ciavanl I’Ahcliniriistl.í~cili. D’unn  h u n h  l i  Ixirtici- 
phiwn que  ln  disposiciri i cl mantcniIncnt cle la senyal it/,;iciD 
cle les vies púbiiqircs cn ;iquelI indrct cori-csyrotiin ;i l’Ahiw- 
tiiiriciit, pcr la q~ial cosii, donat cluc dcnunciavu tina ocupa- 
ci6 privativa dc la via pliblica al margc de c~ualsevol perinis 
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o Ilickncia, podia presentar la denúncia a 1’ Ajuntament per- 
qu8 la investiguks. 

D’altra banda, pcl que fil referkncia a l’actuaci6 dcl guar- 
c l u  dc seguretat, vam comunicar a I’interessat que, cl’acord 
arnli allii que estableix lu Llei 2311992 de 3 1  de juliol, de 
Seguretat Privada, podia denunciar els fets al Govern Civil, 
que 6s I’brgan cjuc disposa de les coInpetkncies de control 
quant a les actutlcioiis dels esmentats vigilants de seguretat. 

Qucixa nilm, 98/34 
SoNicitud d’informticih pcr reclamar contra una entitat 
financera 

Un vei de I’Hospitalct de Llobregat udreqh un cscrit al 
Síndic de Cireugcs en el qual  qüestionava determiniits ser- 
veis quc l i  havia pEstilt E L M  enlitat financera, per la qual 
cosa clernnnava 1 ’orien tacici (1’ aquesta Insti tucici. 

Atks l’ohjcctc de la queixii, vain itiformur el promotor 
q ~ i c  les competkncics d’aqucsta Insliiuci6 no l’habil i teri pcr 
intervenir en assumptes de carkter  privat cntrc persones t’L 
s icl LI es o .i ur íd i q iics. 

Aixi inateix, es va esbrillar pr6vi;iiiwnt si eíectivainent 
s’hiivia crcat la instituci6 dd Ilcfcnsai. del Client que po- 
guCs supcrv isar l ’ acluaci6 (i’ aquella entitat finaiicera, domi- 
ciliada fora cie Catalunya. 

Coni’ii.I-tiat aqucst I’et, vain participar ;i I’intcressat que po- 
dia adrepr la sevil reclainaci6 al defcnsor corresponcnt, per 
tal q ~ i c  en tinguks coneixcment i resolguks sobre el seu cas. 

Queixa ~iiím. 1825194 
Kcclamació pcr inclnsió RI Rcgistrc d’ Acceptacions Im- 
pagarles (KAI) 

A firials del nies de setembre el senyor J. s’aclrcqi al Sín- 
dic en representació d’ u n a  einpresa constructora. 

En cl scii cscrit dc queixa exposava que aquesta ernpresa 
havia detectat tíltimarncnt quc I’aparici6 d’rtfeclats en la Re- 
lacici cl’kceptncions 1 1 1 p g d c ~  dc Ics Entitats i3anchries 
cra il-rcgular. T A  seva representada hi figurava, tot i cstar al 
corrent cn tots els seus compromisos de pagament. Aixi mi- 
teix, tamb6 cicnunciava altres cims en els quals, tenint els 
afectats els corresponents cornprovnnts de pagamcnt, l’cm- 
prcsti sortia igualment en la  dita relacib. 

Pet. tot aix0, demanava del Síndic de Greuges la seva in- 
terveiicici pel- tal q u e  pogu6s solucionar aquest problema, ja 
qLie s’estava danyant la credibilitat d’una empresa cn les sc- 
ves relacions niercantiis. 

Posats en contacte amb el promotor dc la queixa, per tal 
de requerir-li més dades sobre aqucsta qiicstili, vit comuni- 
car-nos que havia plantejat la seva reclamació davant del 
Fianc d’Espanya. 

Posteriorment, vilm comprovar que s’havia donat trasllat 
de la reclainació r? I’Agkiicia de Psoteccici cle Dncles, ci-cada 
per la Llei Orghriica 511992 de 29 d’octubre, de Regulacirin 
de? Tratarniento Automatixado dc 10s Datos de Cxiíctcr 
Personal, ja cluc 6s 1’ot’ganismc competent per resoldl-c 
aquestes qües t i cili s. 

Atenent, doncs les ciscumst5ncies en qui: es trobava 
aquest cas, v i m  comunicar al promotor de la clucixa quc ha- 
via d’espernr que I’os l’Adininistraci6 qui ho resolgués, ja  
que feia inolt poc temps cluc havia presentat la scva rccla- 
inaclii i vilm dctnmar al tnaicix al‘cctat quc c p ~ a n  es dictés 
rcsotuci6 ens I io coinuniyuik, cliiestió que a hores d’am res- 
tern pendents de conkixer. 

@ei xa riúrri, 245194 
I h t  a l’aarrxili de viduiiht d’unn mutilalitat de previsi6 

A principis d’auy, la senyora G. va  prescnlnr i ina quci x a  
davant cl Sindic, pel fet cluc el scii inarit, Imuirador dcls 
tribunals, va inoi.ii* l’any 1975 i scgons Ics normes vigents 
en el moriicnt de la dcfuncici, Ics vídues n o  tcnicn rcconcgut 
cap auxili CIC viduftat, sinci que siniplement rcbicn una pelita 

Així mateix, la. interessada rnanifesth que el 1982 aquellii 
iiormatiwi cs va modificar i la m i t u d i t a t  clc prcvisi6 C ~ I T C S -  

ponent va crear una pensi6 tnerisual vitalícia, per la qual 
cosa, tiavent-s’hi adreqat la interessada i havent-ne ol3iinguí 
resposta negativa, clla mateixa es consicierii afcctacla per u11 

possible greuge comparatiu en d a c i 6  amb la situacici de les 
vídues dectades per situacions posteriors a l’any 1982. Ke- 
corria, doiics, al Sindic amb 1’esperant;a que aquesta Tiistitu- 
cici podrin tcnir una soluci6 satisfxthria. 

Corresponent IL la petici6, vani indicar SI la interessada 
que el Síndic dc Greugcs 110 pot intcrvcnir cn assumpks rc- 
latius a la prcvisici dels riscos que poclen esdevenir tl ci-rda 
coHegiat, rnitjanqant la seva contrihticih en quotes, ja  que 
afcctcn l’organització interna d’una niutualitat privada i cls 
s w s  associats, 

Aixh n o  obstant, vain iníormar la promotora de Fa qucixa 
que, en Iu nostra npinib, efc‘ectivniricnt, i ’wxil i  intercssnt vil 

scr crcat m b  molta pter ior i ta t  n la dcfuncici del SCLI marit, 
pel qual motiu només l i  corresponia I’ajuda cstipulacla en 
aquell rnomen t. 

Amb aclucstcs consideraciotis, vam donar  pcr clos el cas 
reser i t. 

Cl uan t i tat . 
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S l X C l 6  3 I: RECOMANACIONS I SUGGlilZIMI3NTS 
GEN E I¿ A 1, S 

En aquesta scccici s’informrz cte Ics setze actuacions dcl 
Sindic cfurant l’any 1994, que ttari finalitzat amb dgunes re- 
co 111 an aci o 11 s o suggcr i inen t s de carhcter genera I. 

Val a dir que la major part ú’actuacions del Síndic en quk 
es considera necessari l‘cr alguna coiisideraci6 c? 1’AcIininis- 
t r x i h ,  la forma adoptada és I’advcrtiment (E recordatori de 
deures lcgals i ,  cn segon terme, de suggeriment. 

En algunes ocasions, perb, el Síndic fnrrnula una  rccorna- 
naciri o un suggeriment cl’ahrist general. 

Fil Síndic anomena (<recornaiiació>> la resoluci6 mitjniqant 
la cpal es posu de rnaniíest r? I’Adininistrxiii o c? I’brgan Icgis- 
latiu competent 4rectament o rnitjanpnt un altrc Coinissio- 
nat purlaincntari-- I ii convenikncia dc dictiu. u IM rleterin i niida 
iimna, legal o reglainentiu-¡a, o de moclil’icar les vigents, ii 

l’cfecte d’uclequar el bloc de la legrilitrit a la Gonstituciú i 1’Es- 
tatut cl’hutnnomia dc Catalunya, els tractats i convenis interna- 
cionals ratificats per 1’Dstnt espanyol, oniplir un buit noriziatiu 
o climinur una conti.adicci6 entre nomes vigents. 

E s  clcsigIia amb cl noili cte a q g p i r n c n t ) >  la resoluciii 
quc cinct cl Síndic c l u ~ u i ,  malgrat no hilv~r-lii ~ i t i i l  actuacib 
adniinistrativa irregular, creu oportfi ci’ iris tar I ’ Adm i nistix- 
cii, -dircctmcnt o init+jnnqatit un a1i.1-e Comissionat pnrla- 
iiieiiiari- a prendre les mesures o iidoplilr els criteris, 
itilcl-prctatiiis o organitzaí ius, que consiilera aclequds per rc- 
inciar un i~esulta~ irijust o pe~+juclicial a qu& condueix I’apli- 
caci6 dc Ics disposicions normatives, EI cnrkter  general del 
siiggeriment és dctermitiut pcr la pluralitat dc dcstinniaris li 
c1rri: va adrcpf . 

‘l‘ot seguit cnuricicm Ics rwmanacions i els suggcl-i- 
melits generals i‘orinulak, m i 1 1  indicaci6 dels capí’tols de 
I’ín~ornie en club hau estat citats. 

Suggerii~icnt als departxuent de S;uiiiat i clc Govcrnn- 
cici, et1 relacici amb [’acord entre I’IGtai cspanyol i la Fede- 
m i 6  d’l+it ¡tals licligioses E Ivangkliques d ’ h p a n y a  i 
I ’ a c c h  a la i‘uncici púhlica. 

- -  Suggeri rnerit al llepartament de Goveniaci6, relai iu a 
la revisih de les decisions dels tribunals qualificadors cti les 
provcs d’accds a la fwicih ptíblica. 

-- Suggeriment al Departament dc Política Terriiorial i 
Obres l%bliqucs, d a t i u  ii I’iabast de la norrriativa rcgulado- 
rii de I’auior’itmcici de transport. 

-- Suggeriineiit a I’Tnstitut Calalh de Crkdit Agrari, en IX- 

lacil i  iunb el cobrament clels préstecs conccdits. 
- Kecomanacih ii l’hjuntainent de ‘rialla, sobre la Iieces- 

sitat de regular les parades de proiluctcs alimentaris del 
mcrcíit municipal. 

- Recoinaiuci6 a I ’  Ajuntameni de Santpctlor, sobrc la 
regulacili dc tincnqa d’animals dornhtics cn domicilis pnrti- 
CL1 lars. 

TRTRUTARM 

- Recomanacih a I’hjuntament de Batca, de inodi ficar 
I’ordenatqa municipal de la taxa de recollidn de brossa. 
- Suggeriment al Departament d’l~conomia i Finances, 

sobre 1 ii con ven i h c i  a cl’ agi 1 i t iir el proced i n 1 CII 1 de dcv ol ~i - 
ci6 d’ingressos indeguts. 

SANITAT 

- Kecomanacici al 1)eparinrnent cEc Sani tat i Segureial 
Social, relativa al dcsplegament cle la Llci d’Ol-dcnacici Far- 
m acku t i ca rl e C ata1 LI n ya. 

CONSUM 

- Rccomunacici al Departairient dc Ciovcrnacici, rclativa a 
lu liecessital cie rcgular Ics condicions oljjectives en clu& cs 
pot exercir el dret d’adinissici en cls loculs plihlics. 

r-kg i m i1 

11. AC‘ 

preinscripcili cn  un centre doccnt. 

‘IJACIONS KE~IACIONAI)I1:S 

Suggerinictil als dcpartarneiits dc Sutiitnt i dc Governn- 
CE, en relaci6 mdi l’acord entre I’i1:stat cspanyol i Is? Fc- 



.- 
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rants, el Sindic considera que I’aspirant te dret a saber aquests 
criteris, tal corn expressament ho cstableix la convocatbria. 

Malgrat que no hi ha dubte que I’hrgan de selecció gau- 
clcix dc discrecionalitat tecnica en la valoraci6, el control 
d’aqucsta discrecionalitat implica que aquests hrgans cstan 
obligats a motivar els seus judicis, i per tant el Síndic consi- 
derh que s’havia de reconeixer el dret a ser informat dels 
criteris de valoració seguits i ,  per tant, dcls inotius que justi- 
fiqLicri la qudificaci6 atorgada; en aquest sentit, vam forniu- 
lar  LI^ suggeriment al Departament de Govertwi6. 

1% resposta al suggeriment plantejat, la Direccici General 
de la  Funció Pública indici que la revisi6 postcrior dc la 
prova pel tribunal qualii’icador es considerada suficient pels 
tribun;zls de justícia als efcctcs cl’apreciar l’existkncia o inc- 
xistkncia de rnotivacici en la qualificaciri d’un excrcici. 

Pel que fa al dret de I’inteIessat i i  conkixer els criteris de 
valoraciii, la Dirccci6 General va considerar que I’acci6 de 
qualificai. significa jutjar cl grau de suiicibicia dels concixe- 
rnerits demostrats per un opositor, i que aquesta ziprcciaci6 vis 
indissolublerncnt acompanyada (i’ iina discrecional i tat tkcnica. 
Se’ns indich, aixi mateix, que, si 1x5 els tribunals qualificadors, 
abans dc l’inici de cada prova, delimiten urics línies gcncrnls 
de corrccciri cornunes, aixb IIR s’ha de configurar forqosa- 
rncnt amb cl valor d’uns critcris dels quals els mernbrcs dcl 
tribunal n o  es puguin separar. 

La falta dt: criteris previs cstablc~~s per la convocathria pcr- 
inct que cada tricinbre de1 tribunal efectui’ una interpretaci6 in- 
dividual de cada exercici que cxamina, tcnint cn compte els 
coneixements dc la matkria sobre la qual emet judici i Ics línies 
generals de correcci6 prkviarnent est;ibtertes. D’altra banda, la 
Itiaricra d’cnfocar una matcria no té u11 carhcter necessiriarnent 
~inivoc, sin6 que resta sotmesa a la discrecionalitat tkcnicn i al 
rnargc d’aprcciacici del tribunat qualificador. 

La Ilirecci6 General de la Funcici Pública entén que la in- 
formac16 c~ue el tribunal ha  de facilitar a l’brgan convocant 
sobre les puntuacions obtingudes no irnplica que s’hagi 
cl’ i nforinnr l’npositor de les difercnts apreciacions tkcniqties 
cluc sobrc el seu exercici hagin fct els membres del tribunal. 

El Síndic, per tant, hagi16 de considerar que el seu sugge- 
rirncnt no haviu estat acceptat, ja que rio s’admeté quc calia 
trasllaclar a I’opositor cls criteris de correcció fixats pel tri- 
tiuiial qudificador. 

Suggeriment al Ucpartamcnt de Politica Territorial i 
Obrcs Plibliques, rclatiir a I’nbwst dc la normativa regu- 
iaclora de l’autoritxacih dc transport. (Queixa núm. 
2359193) 

El scriyor 1. manifesth la seva disconformitat amb Iu in- 
tcrpretacii7 que cl Departnmcnt cFc Política ‘l’crritorinl i 
Obres Pljbliyues (PTOP) fa CIC la normativa cluc regula el 
transport del pa. 

El senyor I. consirlcra que, d’acord amti cl 13ccrct 
16711 990, dc 20 dc juny, sohrc corncrcialitzacih i venda de 
pa, no cal obtenir el certificat d’auioritzaci6 per al transport 

de mercaderies pcri bles, regulat al Reial Decret 23 121 1 985, 
de 4 de setembre, pel qual s’aproveri les normes d’hernolo- 
gació, assaig i inspecció de vehicles per al transport dc mer- 
caderies peribles, per al transport del pa. 

Aquesta a l h a c i 6  va ser l’ormulada pel senyor 1. en Ics se- 
ves alkgacions davant I’ Administració amb motiu de I’expc- 
client sancionador que l i  havia estat incoat per la Ilireccici 
Gencral dc ’lhnspocts, que en la resoluci6 de l’esmentat expe- 
dient no motivava ni resolia la qüestió plantejadu per ell. 

El Síndic sol-licith al Departament de Política ‘i’erritorial i 
Ohres P6bliques un informe sobre la qiiestili i sobre la iiiati- 

ca de mntivaclci dels punts plantc$ats 1 x 1  senyor I. I71 Síndic 
considcrh, i així ho va manifestar en convcrsa amb els Scr- 
vcis Territorials de Transport, cluc existia un conl‘licie de 
normes que calia resoldre abans de coniiiiuar tramitant els 
expedients cle smci6. 

El Departament CIC P.T, i 0.1’. ens inclich cluc, elcctuadcs 
consultes amb els departaments cfc Sanitat i Seguretat So- 
cial, i cf’IndOstria i Energia, i malgrat que lo solticici és coli- 
fusa des cl’un punt de vista normatiu, el critcri finalment 
adaptat Iw estat de considerar la no cxighcia dcl ccrti I‘icní 
d e  transport de mercadcries peri btes per al t raiisport C I C  pro- 
ductes elaborats amb massa de p. 

‘També se% ns i ndich ~ L I C  s’han adoptat Ics inesiires oportu- 
nes per snbrcscurc les ac~uacions i deixar seiisc ciectc Ics 
resolucions sancionadores adoptadcs. 

Suggeriment a I’lnstitrrt Catal5 dc Crkdit Agrari, CII rc- 
laci6 amh el cobrament dcls prEstccs concdits. (Queixa 
núm. 22041‘33) 

EI senyor A. soidicith la intervcnci6 d’acluesta Instituc% 
davant 1’Institut Catnlh de Crkdit Agrari (iCCA), cluc liaviii 

iniciat actuacions per satisftr el deute pendent que el senyor 
A. té amb aquella institucici ii c a ~ s ~  dc no liavcr pogut atcn- 
dre dins cl termini el pagarrient dels venciment dels pr@stcc 
que h i  havia concertat. La manca de pagament dels teririiiiis 
va produir la canceldaci6 del prkstcc que I’ICICA l i  havia 
concedit l’any 19W per paI.liar els efcctes produ’its ii Ics sc- 
ves finques per uncs pedregades, a. l’einpara del Decret 
21611989, de 28 d’agost. 

Malgrat que el senyor A. havia soldicitat rencgociar cl 
crkdit, I’ICCA 110 havia ates la seva sol.licilud i havia iniciat 
cl proccdiincnt d’ernbc?rgament de les finques, A més, el se- 
nyor A. consiclerh cxcessiu l’irnport de Ics dcspcses (iiite- 
ressos i costes) ocmionadcs pcr la canccl.laci6 dcl prhtcc. 

L’ICCA, R sol-licitud del Síndic, inf¿)rmii que el senyor A. 
estava en sihwici d’impagament que corresponia a L i t i  any 
sencer q w ~ n  i’ínstitut, u11 cop eíec!uslcles les corresponents 
notificacions, va acordar procedir R cancel.lar el préstec, va 
iniciar els trhrnils de clernancla executiva i I%u arribar, ;I 

aquests efectes, la notificacili dcl saldo ii un advocat. 
El scnyol- A. va sol-licitar l a  conclonacid cleis interessos i 

de les costes del procediment de deinmda, amb cl compro- 
rriís de fer-se chrrec del principal del deute. 
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hipesla  proposla no va ser acceptaila per I ’ ICCA atescs 
Ics condicions dcl pckstcc, tipris d’interks ( 12’50%), ainb 
~ i i i ~ i  subveiici6 del l>epartariient (1’ Agricultura, Rainadcria I 

Pesca dc qiialrc punts dcl tipus d’iinterks (cost efectiu per al 
prcstatari, 8’5%) i les característiqiics dc l’ltistitut Catalh dc 
Cr.kdi t Agrari, de responsribilitai en la gestió de recursos p6- 
blics. I d a  Comissi6 Ilclcgada de la .Junta de Govcsn pcr a 
I ’  Aidisi dels Iinpagats vil acordar denegar la proposta de 
canccl-laci6 clcl prdslec prescntnda pel senyor A., irisistirit en 
clu& la caticel-lricili del deute havia d’iiiiplicar cl pigniiicnt 
del deutc, cls interessos cie dernoru, i les c1cspr:ses gcncrades 
en la t-eclaimcici ilcl dcutc, 

EI Síiidic, si hé r:oiisiclerii cpc dcl cotijunt de la docuinen- 
lacIh :\portada pcr 1’íCCA IIE) sc’n desprenia cap irregulari- 
lat  cri el proccdinictit dc c;anceI.Iacici del ckdii, va cstimar 
q~ic, rnalgrat sec ccrt qiie Ics caractcrístiqLres de I’ Institul i el 
re i  dc gcstionar cabds pilhlics cxigeix tiii miijor rigor, cluc 
limita la capacitat de negciciucici clels dcutcs qire els píuticu- 
1:u-s teiien umh aquesla entitat, ;iixb no l iavin dc ccqmrtnr  
pcr íi Ics pcrsones qtie s’aclrecen íi acliicsta cntiht ~ i i i a  situa- 
cici inds peijiidiciul qiic la que reheir els ciutadutis dc Ics cn- 
t ¡ lats de c rkd i t  priv;idcs, CII Ics cliials no es pt-odricix 
nortiial inerit aquesta iig iclcsa cn cl t ract ament dels creditors. 

. .  

A principis d’any, cl scnyor 13# pr-esenth liti  escrit ;i1 Sin- 
dic de Grcuges, en el qual cxposli que, hivent sol-licitat a 
I’AAjuntament CIC ‘l’iatia Ili&iicia pct- a iina paraila itl mcrcat 
tnuiiicipal, 111) n’liavia obtingut cap rcsposta; aixi mateix 
iic red i t LIV a li iivcr- 11 i adj 11 niat els c o111 prov ;i nts clc 1 s i i 1  posi ns 
corrcsponenis per excrcir la seva activitat. 

htcscs Ics circurnsthcics del cas, la qiieixa va ser xirriesa 
R trhtnit ,  i en conseqiii3ncia viiiii sol.licitnr ii 1’Alcaldia cli~e 
ens i1ifi)rinLs sobre la qiiestici. 

1”Oc tctnps clcspr@s vaili rcbre l’inforinc, cl qual participa- 
va que, clectivamcnt, CH aquell niunicipi h i  havia un petit 
mcrcat el dimarls, si tié l’Ahjiinlaincnt 110 disposiiva il’utiii 

ordc tia nqa rcgd adora de I’act i vi tat, 
Així rnalcix, sc’iis coinunicawi que cti cls casos coiii cl qiic 

q u i  ens ocupa, qiic es t rx i i  cie plnductcs E-clacionats ;imG ]’ali- 
Incntacici, cl criteri a seguir eia rnolt esiricte ~lonadcs les ca iw-  
ierístiqucs del lloc OII s’instal4a el reicrit inercut, 

Per filtim, 1’AAlcddia reíeria que iio s’havin do~iat resposta 
exprcssa a les sol.liciiucls presentades (iav:iiit 1’ abskncia 
d ’ LI 11 ;I I 1 or ixis t i va conc rcia rcg u I acl orti d ’ aquestes acti v i t nt s, 
si bé ii vcgades s’hiiviii comunicat vcrbaliiicni als peíicioiiu- 
ris Ics dificultats per admetre puradcs de productes alinien- 
mis .  Mnlgral aixi), I ’  iiiformc ;icabava iiidic;mí-nos que el 
mateix A~jiintnrneiit es posurin en contactc amb els soklici- 
1¿in t s. 

1,a resotucici CILIC ii)rrnul;i el Síndic en questa qucixa fou 
la scgiielll: 

l’n primer lloc, recoi-clhreiii 11 1’A.juiitament de ‘l‘im\ el 
deure de resoldre exprcssarnent les peticions eí’ectrxades, 
d’acord amb allh quc cstablcix la vigcnt Llci tic Procedi- 
ment Administratiu Cornli, la qual cosii,iit tenia present. 

En segon termc, i atenent a la manca cl’Lina norniaiiva rc- 
guladora, vatn recomanar CIC ixgular-l;i initjanqaiit els ins- 
truments que la legislaciri perinct, c i m  s6n les oideniiiices 
inuriicipals, per tal quc 110 h i  Iiagu6s 1111 lmit Icgal cu aquc- 
lles activitats CILI” cls ciutadans es prnposen i*calItm. ‘1’oi 
nixh, Ibiiai-imiat en les prcvisions de la I,lei 71 I W5, regula- 
dot-;) ctc Ics 13ascs CIC likginl Local, quant a les cornpeikticies 
tnrinicipals cpic ai‘cctcn la rcgulaci6 dels mercats. 

Aquesla recornanaciri va scr íicccpt;id;i pcr I’A,iunt;iment. 

liceomanacih ii l’hjrrntanrent de Smtpcdor, sol~ru lli1 rc- 
giilncirj cle tincnqw d’animals ciomkstics c i ~  c.iomicilis par- 
ticulars. (Queixa nlim. 637193) 
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Recomanaci6 a l’hjuntament dc 13atca, dc modificar 
l’orcienanga municipal de la taxa de recollida dc brossa. 
(Quei xa núm. 407194) 

Va acuclir al Síndic un ciutadh de Saragossa, amb scgona 
rcsidkticia a lhtea, exposant que i’irnport de la taxa de reco- 
llida domicilihria de brossa pagat pels no residents era molt 
superior al que pagaven els propietaris residcnts a l’esmen- 
tuda poblaci6, sense que 1’Ajuntament haguks att8s les seves 
iinpugrracions sobre aquest afer. 

Sol.licitat pel Sindic un infiirme municipal sobre aquesta 
qüestió, I’Alcalde va manifestar que l’hjuntament, respecle 
als residents, considerava que Is millor forma de pagament 
de la taxa era fixar u n a  quantitat pcr. persona i any,  d’on rc- 
sultava u n  taxa total, per habitatge, variable segons els ocu- 
pants, i que aquest criteri no podia aplicar-se cn les cases de 
segona resiclhncia, en les cpials <<hi lla tina poblacici, ni cen- 
sncla, n i  estlible, ja que no scin ocupades durant tot I’any scn- 
cer i srin c1c temporada)} i ,  pcr imt,  s’liavia considerat 
convenimi fixar un preu per habitatge i any, setise cap in- 
tcnci6 discrirninathria. 

Examinada, pcrb, la corresponcnt ordenanp fiscal, es va 
pocler comprovur, per excmplc, que un  matrimoni sense I‘C- 

sidencia I‘ixa, amb estades a la població durant poques 
sctmanes I’any, havia de pagar 3.500 ~icsseies anusls mentre 
cluc un matrimoni rcsident, bencficiant-se dei servei Iniinici- 
pal durant els 365 dies de l ’a~iy,  pagiiva nom& 800 pesse- 
tes. Utilitzant una altra compar;icili, resultava que aquest 
maírimoni no resirlent pagíwa cl mateix, segons els criteris 
CIC l’esmentada Ordenanqa, que u n a  família de sis persones 
Ibrmada, pcr exemple, pcr un iiiatriinoni, un fill amb la seva 
rmil ler i dos néts, que tenien un servci quotidiii permaticnt. 

C3onsiderant l’exis tbncia d’ un  possible greuge cotnparil- 
tiu, cl Siridic vil recomanar, el rncs de juny, la corresponent 
inodil’icaci6 de I’Ordenanp. En ei msincnt de tancar el pre- 
sent Iniorme, aquesta rcct~manaci6 IIO ha obtingut resposta 
CIC I ’  Ajuntarncnt de Batca. 

Suggeriment a1 Departament d’Econornia i Finmccs, so- 
Iirc IR convcnibncia d’agilitur el procediment de devolrr- 
ciri d’ingressas indeguts. (Queixa tiilrn. 433193) 

La senyora V. va presentar escrit de qucixa manifestant la 
seva clisconi‘ormitat amb el Dcparlninent d’Economia i Fi- 
nances per ra6 de l’embargarnent que l i  havia estat practicat 
sobre un compte corrent de q u k  cra litular. I,’cmbargarr7ent 
clcrivava dei pi*ocedinieiit de constrenyiment que la citada 
Aciininistrucici seguia contra cl patrimoni de la reclamant 
per nianca de pagament en periode voluntari d’una liquida- 
cici cornplernent5ria corrosponent a I ’  Impost de Transmis- 
sions Patrimonials i Actes JLirÍdics Documentats. 

Cal significar que la senyora V. ibnamcniant-se cn la 
i n m c a  dc notificaci6 en període voluntari dc la citada li-  
quidaci(i complement8ria, j a  havia presentat i-cc~irs (la- 

vant I’hdministració de la Generalittit abaris que s’ordenes 
el citat embargament. El recurs no va tenir resposta, i v a  
prosseguir el procediment de constrenyiment abans esmcn- 
tat fins R arribar a I’cmbargarncnt ob-jecte dc queixa, que, 
com es vi1 constatar posteriorment, vil resultar no ajustat a 
dret. 

EI Síndic de Greuges va s o i k i t a r  de E’Administraci6 tri- 
buthria autonbinica una prova documental que avalés que la 
citada liquidaci6 cotnplementhrria havia estat noti1’iu;lcln de 
conformitat amb la nortnativa tributhria i procedimental 
aplicablc. 

Atks que aquest extrem no podia scr deinostrat re- 
fisentment per I’Adrninistraci6, el Sitidic de Greugcs va- 
1013 que s’havia produ’it LIIM actuacib administrativa que 
causiiva indei’ensih a la reclamanl i per-judici en  els seus 
drcts patrirnonials, ntks quc, pcr una handn, no s’haviii 
rospest expressament al recurs intcrposat i que, de l’nltra, 
s’havia obert u n  procediment de constrcnyimenz amb ern- 
bargament de béns (cmbargament que va practiciir 
I’Rgkncia Estatal Tributiu-ki en tant que 6s I’hrgari recap- 
tador dels tributs de hi Gcncraiitat en proccdiriient execu- 
tiu). A finals de desembre de 1994, el Departament 
d’Econornia I Finances va trnsllaclar al Sindic de Greuges 
la resoluci6 que el tresorcr del Departament d’Econoinia 
i Pinaticcs havia dictat estimant el recurs prcscntat 1’riny 
1991 pcr la senyora V, El íet cluc aquest recurs fos esti- 
mat comportava un doble efecte: d’unn banda es dccrcia- 
va nulditat de la provisifi dc constrenyiment i, de I’altra, 
cs decretava I’obligacid cle I’Administraci6 de rctornar I\ 
I ’ i n t erm s ada 1 a q u an t i tat i nd eg u d aine n t i n g r es sac1 a arn h 
els interessos corresponents. 

Amb aquesta rcsoluci6 l’objccte de reclamacid es con- 
sidera en principi resolt, ates cluc 1’Administracici ha do- 
nat rcspmta expressa al recurs en qiiesti6, cpc ha estat 
estimat i cs genera el dret a utla dcvoluciri d’ingressos in- 
deguts. 

En relaciri amb aquest darrcr punt, el Sinclic de Greuges 
va considerar la convcnihcia d’cemctre una datrcra resolu- 
ci6 adrec;arla al Depastamcnt d’ficonomia i I’innnces cfcc- 
tuant-li un recordatori dels dcures legals pel que respecta :i 
I’obligaci6 dc retornar d’of’ici la citada quantia, seguint ei 
procediment establert en el Rcid Decret 1163119c30 de 21 
de setembre que regula el procecliiiicnt de devoluci6 d’in- 
gressos indeguts de naturalesa tributhria i I’Ordre del Minis- 
teri d’Economia i Hisenda dc 22 de niarc; dc 1991 quc 
desenvolupa el Reial ijccret nbans d a t .  

Abans de f i n d  itzar la redacciri d’aquest Informc cl Con- 
seller d’Economia i Finances vii aoccplar els recordatoris de 
cleurcs legals efectuats. Així, en data 30 de gener dc 1’395, 
el J)elegat Territorial de Girona vil acordar la devolticili dc 
la quantitat de 47.797 pessctes, corresponents ;I la quantitat 
cinbargada per I’Agkncia Estatul d’Rdrninisiraci6 Tribu- 
thria, mes 13.566 pessetes d’interessos calculais al 10% des 
del dia 30 de marq de 1992 (claia d’ingrks) fins al 30 de ge- 
ner de 1995 (data de la devoluci6), i es Iliurh el inanamcnt 
de pagament c? favor de la reclamant. 

Fascicle tcrccr 
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IZccomamciii al Departament de Sani tat i Seguretat So- 
cial, rulntiva al desplegament de la Llei cl’Orclenaci6 
l~arrnackutica dc Catalunya. (Qucixa nlini. 76/94) 

IjI senyor M. s’nclre$i al Síndic cxposunt que no s’havia 
resolt del tot la prohleiriiitica dcls serveis dc guhrrlia noctur- 
na  dc Ics farmhcies del Maresrne. 

EH dcfinitiw, el rcclarnant tornava a plantejar iina qiies- 
ti6, cn pari molta i feta pLihlica en I’Tnl‘ortne ric E’any 1990 
dcl Síndic al Parlarneni, sobre els torns de guhrdia oportuna- 
ment aprovats pel Col-legi de Fiirmackutics. 

Amb motiu dc d’altr-es queixes presclltadcs LI la nostra 
Institucih els dimers anys sobre eI inatcix probleuna, el Sín- 
dic admetk R trhmit la queixa i reiteri la Icgitimitat dels 
Col.lcgis CIC 1;armackutics en I’c~rdcnaci6 clefs torns dc guhr- 
dia, malgrat cluc cl 13epactament dc Sanitat i Seguretat So- 
cial pugui recuperar les coinpetkncics exclusives de la 
Genernlitat en niath-ia d’ortlenacici farmnckutica ho i des- 
plcgan~ la Llei d’ Ordeniici 6 l-’arrnackut ica de Catalunya. 

El Siiidic I M  dc rccordar que, .ja amb anterioritat, havia fct 
clivcrscs recoiiil-iniiciotis al Departament de Sani tat i Scgure- 
tat Social, per tal d’eviiar la possible desprotcccib dels drets 
dcls ciutadans, cn benel’ici dels interessos dels farm;tckutics, 
instaiit al diiileg entre els A+juntatncnts i el Col.legi, amb 1íi 

ineciiacici de la Consclleria, a f’i d’aconscguir uns torns de 
giirirdia conscnsuats amb els niunici pis aikctats i que ibssin 
s;itisf;ictoris pcr als ciutridairs i s’acliguessin amb el dret ii la 
proteccili de fa saltit. 

Pcr aixb, la Iiistitucici va sol4icitas al Uepartnment dc Sa- 
ni in l  i Scgiiretat Social que d m k s  Ics ordres oportutics lt fi 
d’ infort i ix  el Síndic de I’actual situacici de fa sub-xona del 
Maresme. 

Segons l’inl‘orinc rcbut, les oficines CIC laixihci:i dels IIIU- 

nicipis cie Calclla i PiiieCh s’alternen, amb mii detecminndrz 
periodicitai, en fa prcstacirj clcl servei d’urgkncia a partir de 
les I0 CIC la ni t  i rcstius. 

D’altra banda, les oi‘icincs dc fiirmhcia dcls inunicipis de 
Malgrat cfc Mar, ‘I’orclcra, Santa Susanna i Palafolls també 
s’alterneri en la p s t a c i 6  d’aqucsi servei. 

Aixh no obstant i com sia cluc I’iirticle 2.4 cle la Llci 
3 I / 199 I , de 1 3 de desembre, d’Orctenaci6 Fmwtckutica de 
Catalunya, estableix que es garanteix a la poblacici I’assis- 
thnciu fíuwackutica permancnt, i a aquest eícctc, el Departa- 
nient cfe Sanitat i Seguretat Social 1x1 d’establir les tiormw 
oportunes en rclaci6 amb els horaris d’atencici ;i1 públic, els 
scrvcis d’urgkncia, les vacances i cl tancament teinporal YCI- 

liilitari de les oficitics de fitrmhcia, en í‘unciG de les cnractc- 
rístiques geogrhl’iqucs i de poblacici dc cada Arca Rhsica dc 
Salut, i vist cluc el Depiirtamcnt de Sanitat i Scguretat So- 
c i a l c o n s i LI era d ’ :I t en c i 6 preferent el tl cse n vo l u pam en t 
tiormatiu de la I k i ,  se’ns indich que hi ha 1111 projecte de 
iiecrct en prcpiicaci6 cii yuk es tenen en compte les cczriic- 
tcrístiqucs pohlacionals i geogrhfiqucs cfe cada hrea h i -  
ca dc salut i es preveuen els mintms necessaris cí’oficines 
~ l c  íhrmhcizl que h a n  cl’atendrc cl scrvei d’urgkncia pcr tal 
dc pode I’ g ar ari i i r I ’ as s i s t &ric i íi fa I 111 acku i i ca per 111 m e  n i a 

la poblacih, tal com determina la Llei d’orclcnacici i*arinit- 
c &u t i c ii d e C ata1 u n y a. 

Aixb no obstant, mentre no es publiqui uqucsto t ior tn~,  
cal tenir cn compte alfb que prcvcuen t m t  el ilecrct 
I211 992, de 20 de gener, com I’Ordre dc 23 de gcncr de 
1992, pels quals es delega en els col-lcgis cte i‘armackutics 
l’exercici de la competkncin cl’autori tzaci6 pcr a la creacili, 
la construcció, la madific;ici6, I’adaptaci6 o la supressii, CIC 
les oficines dc farmicia, com tatnbk l’cstabl irnent dels seus 
iorns de guhrdia, vaciiticcs I horaris d’alenciri al pilhl ic. 

Vistcs  questes circu~nsthncics i ,  d’;iItra bancla, e1 t’ct que 
resta Iicndcnt i cal desplegar l a  Llci d’Or(lenaci6 Farinxkxl- 
tica dc Cat;ilunya, liel cluc l’a a la normativa quc rcguli els 
horaris i cl servei ptíblic sanitari de les oficitics dc Iiumhcin 
a cat~a Area Bhsica r ~ c  MNI,  i CII aquest inoment i’esincn(u- 
cta normativa csth en fase ci’elaboracib, cl Síndic de Greu- 
ges, per tal de garantir ~ i n a  inillor assisthicin i’;-irm&utjca 
iils ciutadans de les ABS i resoldre Ics cri ticiiilcs guiwd ¡es 
nm~urries i festives, vil recotnilnar altre cop al Dcpartíirneiit 
de Sanitai i Segureint Social l’nprovacici de I ’csincntiit rc- 
glainent, en desplegament CIC la T,lei (i’ Ordeiixi6 1;arina- 
cbutica de Catalunyn. 

Recomanacici al Departamcn t de Govcrnaci6, rel a t’ Iva I? 

la necessitat CIC regular les conclicioris ol)(jcctivcs en qrih 
us pot exercir el dret d’aclmissi6 en els locals píhlits* 
(Q~ieixa n h .  I 8751‘34 1 

La reccpcici cl’sdgiines queixcs relat ivcs ;-i iís discriminato- 
ri del dret d’acI~nissili en locals piíblics pcr part ctcls propie- 
turis cl’ncluesi locals ha comportat que ei Síndic dc Greuges 
estudiks l’aier i ,  cfesprks d’obrir LIII expedicrit tl’nctuacici 
cl’ofici, traslladés al Departament de Governacici de la C k -  
neral ¡tat de Catalunyn una recomanacili per tal tliic, CII coni- 
pliinent dc I’article I6 dc la Llei 1011990, de I S  dr: juny, 
sobre policia de I’cspectacle, Ics iictivitats rccrcativcs i els 
establiinents públics, es proposi la regulacici d d  dret c1’11c1- 
iirissili i se’n detcrmiirin els límits rnitjanqant un clecrcct CIC] 
Govern dc la Generalitat. 

S u bs t atici nl tncii t , e 1 s arg II i n cn ts  cxposais i i  1 a Co I ~ S C  1 1 erii 
de Governaci6 eren els que tot seguit cs rcprodiicixcn: 

La Llei IOJl9C30, dc t 5 de juriy, sohe-e policia dc I’espcc- 
tacle, les activitats recreatives i els estnblimcnts pri blics Ic- 
coticix inctirectamcnt -article 16.4- cl drct d’adinissi6 dels 
crriprcsaris o pmpictat-is dels locals rclacionats en el S ~ L I  

annex. 
Si bL el text CIC la llei no proporciona un concepte, s i  quc 

s’encarrega de perfilar-ne uns limi(s: 
- 121 drct d’admissi6 s ’ h a  d’exercir CII cletermiti:idcs coti- 

dicions. 
- Aqucstes condicions han de ser ohjcctives, pd~liques i 

conegudes. 
- Aquestes condicions lm cle ser regulades pcr I lccrc~ 

dei GoveIn de la Gcneral itat, a proposta del Coiisel ler CIC 
c1 ovcr11 ac i 6. 

. .  



l3UrLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Nfirn. 313 I 17 de m r q  de i995 20957 

ds a dir, la regulació quc Is Llei 10/1990 fa del dret d’nd- 
missi6 t e  per objecte primordial protegir l’cxercici pels con- 
sumidors i usuaris del dret d’accks als locals i als 
establiments dc concurrencia ptíblica i evitar que pugui ser 
negat de manera arbitrhria o improcedent. 

A tal efecte, I’article 24 i) de la Llei 10/1990 qualifica de 
falta inolt greu I’incoinplinient de la normativa reglamentiria 
sobre el dret d7admissiÓ, que es pot sancionar <<<amb multa de 
fins r?  LI^ niilici de pessetes i ,  quan es tracti de locals c) establi- 
ments, poden tainbé ser sancionades, ;ilternativnrnent amh la 
sanciri pecuiiihria o, conjuntament amb aquesta, ainb el tanca- 
ment provisioiitd per un períodc iiihxim de sis mesos). 

Ara bé, rncntre el Coverli de la Generalitat no faci Ús de 
les l’xultais reglamenthrics establcrtcs per ques ta  Llei, 
s’hun ci’aplicar les ~iorines reglamenthries vigents, i suple- 
thriarnent les disposicions generals cic I’Administraci6 de 
1’IGtat en questa matkrin, en cspccial cl Reial Decret 
2281 (1/19K2, de 27 d’agost. 

L’article 59 del Reial Decret 281 611 982 enfoca l’afer, no 
pas cies del punt de vista del dret de I’usuaci a accedir als lo- 
cals de pública concurrkncia, sin6 des de la pcrspectiva dels 
deurus que competeixcn al públic, que n o  pot <<entrar en el 
recinte o local sense complir els requisits als quals l’ernprc- 
sa té condicionat cl dret d’admissi6 mitjanqant la sev1-1 pu- 
blicitat o mitjanpnt cartells, ben visibles, colhxats en els 
llocs d’accks, f m t  constar claratncnt aquests requisits.>) 

Perh ni s’cstableix cap límit al dret d’acirnissici ni se’n 
sanciona, per tant, l’lis tirhitrari. 

A lii recomanacili del Síndic ha respost la Consellera de 
Govcrnacici informant-nos que la 13irecci6 General del Joc i 
d’Espectaclcs ha efectuat diversos estuclis i avaluacions diri- 
gidcs a configurar les condicions cn  quk s’ha d’cxercir el 
(I ret LI ’ ad rn i ss i 6. 

En aquest sentit ens assabenta que, dins la previsi6 de tas- 
ques reglamcnthries 1-1 desenvolupar pcl scu 13cpartarnent 
durant I’exercici 1495, cs troba inclosa la d’elaborar el pro- 
jectt: de 13ecret que desplegui l’articlc 16.4 de la Llei 
lW1990, de 15 dc juny. 

Srrggerimcnt a la Universitat Au tonoma CIC Bnrcelona, 
relatiu R la suspcnsi6 de I’cxccrrtivitat &Is actes admi- 
nistratius u propbsit cle tramitaci6 dc liequcs rrniversi- 
iAries* (Queixa n h .  1 197/94) 

E1 senyor A. va inaíricular-sc a I’Escola Universithria de 
Sabadell, adscrita ii la Universitat Aruthnorna de Barcelona 
(UAD), dels estudis cl’Enginyeria ‘i’kcnicn dels Sisternes In- 
forinBtics. A I’inici del curs va sol-licitnr acollir-se al Regim 
Gcncral de nequcs que convoca el MEC i amb data del 21 
d’abril de 1994 l i  fou notif‘icada Is denegaciti clcl que clema- 
nava. 

Clonsiclcrant incorrecta ;iquesta denegacici, el promotor dc la 
queixa va sol4icitur la suspensi6 de l’acortl de pagament fins a 
Ea resoIucili ctcl recurs, la qual cosa tio li fou concedida. 

Una vegada estudiat cl cas, cl Sinclic entén que la UAE 
hauria d’havcr motivat la denegació de I’iijornament del pa- 

gament de la matricula, ja  que, d’acord amb el que csta- 
bleixen la doctrina i la jurisprudkncia, la rnotivaci6 és w t i  Ic- 
quisit de Ics resolucions que irnpliquen un gravarnen al 
destinatari o una denegaci6 de les seves sol.iicituds, tal cim 
succei’a en aquest suphsit, per tal de no ocasionar inddBnsi6 
en I ’ nd m inis trat . 

Pel que ía a la qüestili de la possible suspcnsi6 del paga- 
ment fins que es resolguks el recurs contra la denegaciri de 
la beca, malgrat que la Llei 3WlW2, de 26 de novembre, de 
R5gim Jurídic de les Administracions Públiques i dcl Proce- 
diment Administratiu Comú estableix com a principi gene- 
ral la no suspensi6 dels actes administratius per la 
interposició de recurs, el Síndic considera que n o  tenir en 
cornptc les circuinsthncics econbmiques de l’administrat en 
determinats suphsits li pot ocasionar perjudicis greus de di- 
fícil rcparacici posterior, COM no podcr-sc matricular i per- 
clre el curs, i tn6s tenint en compte que ayucst ajornament 
no comporta un  perjudici important a I’hdministracici, cn 
aquest cas la Universitat. 

La Univcrsitat va comunicar al Síndic que finalment ha- 
via estat cstimat al scnyor A. el recurs ordinari que havia in- 
tciposat contra l a  denegaci6 de la beca. 

A mks, indich que, d’acord ariib la doctrina inajoritiiria 
del Tribunal Suprem, la üniversitat donava a la suspcnsii, 
dels actes ildrninistrfitius un carhctcr excepcional, exigint 
que es provi de manera ineqLiívoca el per.ju(lici irrcparablc 
que ii I’interessnt l i  pot comportar la no siispensi6 cle I’acte. 

E n  resposta a! criteri dc suspensici dcls actes administra- 
tius manifestat per la Universitat, el Síndic indici que j a  tics 
de l’any 1989 el Tribunal Suprem (T.S.) ha reconegut que, 
si bk I’executivitat de l’actc adniinistratiu 6s rlonada pcr 
I’existkticia d’un interks púhlic, qwn aquest 6s feble n’hi ha 
prou que I’adrninistrat allegui perjudicis de poca iinporth- 
cia perquk s’atorgui la suspcnsi6, especialment en els casos 
en que no s’apr’ecia un interks public: que exigeixi una cxe- 
cucio irnrnediatn (‘T.S. 23-10-92 Rei: Aranzacfi 8047 i Scnt, 
6-7-89 Ref. Aranzacfi 45 I 1 ). Així mateix, cul dir que tambd 
el T.S. ha assenyalat que pcr determinar o no i;! suspeiisiil 
cl’un acte administratiu cal tenir en compte la doctrina dei 
<<Fuinis bonis i u r h  quc comporta atorgar la siispensi6 quim 
hi ha apareny de bon dret indel~enctentment, e17 quests ca- 
sos, de la possible existtmcia. cE’un perjudici irrcparahlc 

El Síndic considerh qiie en c l  cas objecte de la qiicixa, a 
més cic no tractar d’un interks pdblic quc requereixi una 
exccnci6 imtnecliiita, s’estava davant d’ unfi petici6 que, com 
després el-wtivament s’ha prvdui’t (concessi6 de la bcca), íe- 
nia unit aparetic;a CIC: prttcnsi6 legitima. 

(TSJC 20-9-93). 

Suggeriment nl nepnrtamcnt d’Ensenyamcnt, rclmtiu r? 

la infrtrmaci6 que clonen els Instituts dc ihtxillerat als 
alunines sohre la repetici6 dels estudis de COU. (Queixa 
núm. 435194) 

I d a  senyam B. clenuncii I’actuaci6 irregular de 1’Institut 
de Hatxillerat La Llauna, de Dadalotla, que admet que un1-i 



;ilumnu cursi esfudis dc COU en el ccntre malgrat quc ja el 
ciirs atitcriol- havia supcrat aquests csludis. 

Il’acord amb la inroimicici filcilitada ii la senyora D.,  
l’Institut, amb obLjccte de millorar notli per acct:dlr als estu- 
dis tinivcrsitiit-is q ~ i c  la hcncficiada per q u d l i i  mesura desi- 
t-java, li suggwí tic renirnciar a Ics notes de COU que havia 
obtingut cl curs anterior. 

SvI.licitat iníormc sobre la qiiestiti al Departnnictit d’Ensc- 
nynineiit, aqucst cns inclich quc I’airticle term dc I’Orclrc dc 4 
tie juny 11c 1991 (130E de 7 de juny de 1991) del Mitiistcri de 
rhlucacici i Cikncia, sobrc qualtficacii, i condicions d’ inscripcici 
;I! c~irs d’oricntaci6 uiiivcrsith-ia, estableix qiic 4 s  alutmes 
cliic superii-~ el COU porIran inscriuix’s novainent en aquest 
curs, cn anys ;ic;ickinics posteriors, per c~irsar iinii opcili di fc- 
rent de In quc Iiagucssin sulierath>. 

Segons ens consta, la senyora i3, vil soldicitar ser niairicu- 
1ncin a 1’113 Ida I,launa per renlitxar el COU en la mateixa op- 
ciri q~it: h i i v i ~  superat et curs antcrior. 

111 Síndic, amb objccte tt’eviiac cpc, coin en el cas expo- 
sat, es provoqiiin pernjudicis pcI uila i i i a i ~ r ?  d’ iriforrnskcili o 
II 11 I I  i i1 for mac i ci er rhn i 11, v ii s LI gger i I’ ;I I llepar t ainen t 11 ’ 1 !ns c- 
iiyamcnt qiie portés i t  tcrmt: alguna actuacib pcr tat t i3  i n h r -  
~ i i i i i -  cls iwtituts de baíxillcr-at de les condiciotis cl’inscripcici 
UI CLI I’S d’orieiiiacici uni vcrsithri;i. li1 Ihpartarneii t cl’ Ensc- 
nyarnent 110 va acccptar d suggeriiiicnt pcr tal corri consi- 
ticrli que es tractava cl’un cas a‘illat i pcr tant no preveia 
iniciar cap actuacih peel- tal d’incremetitar k t  i irIbrimitci6 tlc 
qui: disposen cls instituts de lxztxillerat. 

111 Sitidic ha pogut co~riprov~~c qiic 1 1 0  cs traclava cl’ui i  cas 
a‘itlnt, ia qtrc novamcnt vil rehre i in ;~  qucixa planie+jaut la ina- 
icixu qiicstici en la qual un altre Instilut cle 13ntxillcr-ítt reco- 
iicix CIC i‘orn-ra cxpressa r p ‘ c  l ’ ~ t ~ ~ 1 1 1 1 6 ~  1 1 0  vii scr corrcctanient 
informat. 

I11 matcix Ministcri d’kIucaci6 i Cikncia vil rcctmeixer 
qire els instituts de hatxillerat sovint  íorrnulen consultes so- 
im la possiiiilitat CIC r-cpctir el COU amh l’objccte de millo- 
rar i:) noia Ini(iatia de I’expeilicnt acadhnic, i per tal cl’evitur 
i ntcrprctxions erriinies, coi11 la proclu’ida cn el cas que cx- 
Imcii i ,  va dictar ima Ordre de 7 de ,juliol ctc 1994, que eiitrc 
cl’altrcs qiiestions, preveu dc forma exprcssa cu el seii pri- 
nier rirticlc qiic cls alumties cluc haguessin obtingut utiii yua- 
l ificaci6 global positiva CII el COU 110 s’hi podran inscriure 
de noli, icct cluc sigui en una  opcici cliferení. 

L a  sctiyora T. detiuncih la restriccici dc corivocnthries 
worctatla en el reglament de rkgiin intern d’irn centre de 
Formnciii Prtilkssional (1T.P) j a  cluc la prcvisici d’un límit cic 
convocatbries l i  iriipedeix continuar cls estudis CIC fomaci6 
proíessioiial de segon grau. 

Formulatla consulta per i;\ intcrcssada d;want dc la 13i1-ec- 
cici Cjcncral d’Ordenacici Educativa, se l i  coinunici qiie la 
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t i m  o b t i n p t  cl títol de gratIual esc.c~liir, ks iicccssari LIEI acte 
expris dels pares o tutor pcr tal que cl centre pugui conside- 
Iiit’ cluc n o  han de SCI‘ nutoin~iticarnent admesos a continuar 
els esl,uclis cn aquest cciitrc, ja que a ix í  es d e s p h  de la cc- 
daccici de l’npar-tat cn qiicsti6. 

Aqriesta interpretxiii fio queda desvicluada pel let que els 
alurnncs cluc no han supcrat aquest darrer curs de 1 ” X  pu- 
guin obtenir 1111 certificat d’cscolaritat qiie cls periiieii I’ac- 
cbs a la F.P. dc primcr grau. 
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I. INTRODUCCIO 

SECCI6 12: ACTUACIONS TYOFICI 

Aquest capítol d6na compte de les vint-i-vuit actuacions 
d’ofici iniciades I’any 1994 pel Síndic, 51 I’crnparii d’allb 
que disposa I’urticlc 1.2 de la Llei que regula la Instituci6. 

L’ordre d’cxposici6, que s’enuncia a coniinuacici, segueix 
la sistcriihtica CIC les iirees en cluk s’organitza I’activitat del 
Sinclic i cls capítols o seccions d’aquest hiforme. 

- 1,’elabnració d’una llista de ciutadans cstrangers dels 

- Detenció de ciutadans estrangcrs. 
- Tridefensib causada al titular cl’un vehicle en ocasici de 

transinetre’n la propietat, pel fet de no produir cfectes admi- 
nistratius la tl-ansferkncia. 

quals es demana l’expulsiii. 

T RI B U I’h RI A 

- RecBrrcc municipal sobre l ’hpos t  de E n s  Imrnobles 
per finanqar l’aportaci6 ii una mancoinunitat de municipis. 

ENSENYAMENT I CULTURA 

- Denuncia de discriminació per ralj de r a p  en I’~~cccLs ii 

- Criteris d’adscripci6 a centres docents i discriminacili 

- Cursos de catalh als centres penitenciaris. 

una l lar d’infants. 

per raó de raga. 

,JUST~CM 

- Centrep niten I r i  de Can Bri 
- Centre penitenciari de ‘hrragona 
- Centres penitenciaris cle Girona i Figucres 
- Visita al pavell6 penitenciari de 1’1-íospital de Terrassa. 
- Seguiment del grw cle complimcnt dels svggcrilncnts 

- Situacici dcls diphsits mzrnicipals de detinguts il Catalu- 

- Visita al niphsit de clctitiguts dc Vilal‘ranca clel Pcnc- 

- Visita al Dipbsit dc detinguts cle Vilanova i la GeltrD, 
- Visit21 al Dipbsit de detinguts de Valls. 
- Visita al Diphsit de cktinguts dc Ripoll, 
- Visita al Dipbsit de dctinguts d’ Ampost;i. 

efectuats pcl Síndic de Greuges en I’imhit penitenciari. 

nya (actuaci6 general). 

dks. 

SANITAT 
11. ACTIJACIONS RELACIONADES 

- Presumpta rlesassisthcin mbdica. 
- Situacici jurídico-sani tBia dels estrangcrs no comunita- 

ris, 

CONSUM 

- Siispensi6 clt: subrninistrnnwni d’aigiia potable. 
- Cobrament de la taxa de conservació dels comptadors 

- Regulacib del dret d’xhnissici en els locals pilblics. 
cl’aigua. 

PENSIONS I TJWBALL 

- Vidus i vidues sense pensih. 
- llencgació de pensions SOVJ. 
- Eficacia cle la legislwici Rntiiliscriminatoria en rclacili 

amb els immigrants estrangers i minorics Biniques en el 
nicin del trcball. 

S Ii: R V E IS SOC I A L S 
- Rcsidhcies per a distninui’ts. 
- Fet delictiu imputat a un menor tutelat. 

Actuaciii cl’nl‘ici n ú m .  147W94 
L’clnboració cl’uiia llista dc ciutadans estraiigcrs duls 
quals es demana I’cxprrlsi6 

Arran de les notícies divulgaclcs pcls initjrins de cornuni- 
cacili en relaci6 amb l’elaboraici6 pcr 1’ A*junlarncnt d’Olot 
cl’una llista de ciutadans estrangers quc acluclla corporacih 
hiivia cienlanat al t iovern Civil dc Girona que íossin cxpul- 
snts del territori d e  I’TJstat, cl Síndic va iniciar utiii actuacih 
per esbrinar el contingut de I’actuacih municipal, en pnt-ticu- 
lar, sobre la forma d’obteiiir les dades qw I’iguraven a la 
llista, la seva finalitat i la seva divulgacici. 

I,’ Ajunhrnent inform8 en la seva rcsposta, que aiih e l  
propiisit de desarticular una xarxa cle distrihucili de drogues 
que opera ai bell mig dc la ciutat, es v a  lliurar al Governa- 
dor Civil la fotochpia clels atestats d’actuacions realitxadcs 
per la policia municipd de la ciutat i una informaci6 COI+I*CS- 

ponent a investigacions preliminars cluc havia efectual en 
relaci6 amb aclzicst afer. 

1,’informe municipal assenydava també que la prhctica 
totditat dcls membres d’aqucsta xarxa siin persones cstran- 
geres, íet del qual no es pot extreure cap conclusi6 cn rela- 
cici amb el Comportament global dels estrangers residents a 
Olot ni tampoc respcctc ii ctmportaments no subjectcs il 
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dret per part dc la Policia Municipal i la Corporacici Munici- 

l h  rewiri, I’ Ajuntament sostingué que es iractava de me- 
SUFCS dc coordiiiaci6 policiaca neccssiries per afrontar l’ in- 
cremeiit del Lchfic de drogucs a la ciutat, on les dotacions de 
policia s6n insti ficients. 

Atks que la ccsposta municipal informi d’allb que es va 
lliurar al Goverriaclor Civil i cle la finalitat perseguida, sense 
adjuntar, pcrh, la cbpia que s’havia recaptat de la dncumenta- 
cici trarnesa al Governador, una part de la valoraciii que perto- 
ca efectuar al Sindic, s’hagub de fcr sobre la  base de Ics 
inliirinacioiis cotitridicthries rebudes per la ínstituci6 -procc- 
denis de les ctcntíncics i dc i’ Ajuntament-; en conseqiikncia, 
aqucsta valoracici hagué cfe ser condicionada a UIIS fets que 
HO s’havien pogut comprovar. 

El Síndic dc Cirwges manifesth compartir l a  prcocupacici 
de l’Abjiiiitarneni d’Olot clavant la vcnda cl’estupefaents als 
ciirrcrs d’aquella ciutat, amb u11 grau important dc difusió, 
publicitat i a vegades, impunitat. 

El Siiidic consideri1 que no sols crii lcgftim, sinci també 
obligat, que I’Ahjuiitarncnt prcnguks II~CSUI’CS per coinb;ztrt! cl 
tril’ic dc drogncs al tcrine municipal d’ Olot, cl’ncord amb 
les seves compethies  en l’hrnbit de la scguictrit ciutadana, 
atrihui’des per la LIei de Bases tic Rkgiin T m a l  (Llei 711 985 
de 2 d’abcil), article 252.a). 

La subrnissi6 plcna dc l’Rdministraci6 ii la llei i al Dret, 
proclarnada a la Coristitucici en  I’atticlc 103. I ,  imposa a tots 
cts podcrs pilblics -i pcr tant a I’ Ajuntament d’Olot- d’ac- 
tuar, en les cornpetkncies q ~ i e  i6  atribnidcs cn defensa dels 
interessos de la poblacili q ~ i c  sc l i  han conl’iat, d’11cc11.d unih 
allb cluc han precletcriniiiat Ics Ilcis. 

Quan uns fets que s i  s’acredi ten sut’icieiitrnent poden set- 
consti tu tius cl’i I.licituci són coneguts per Ics autriri tats iocnl s, 
cls lim de sancionar si aclucstcs siin competents per ikr-ho, 
ccm és el cas de determinades infraccions adnrinistratives; 
els han dc posar cti coneixement dcls hrguns jurisdiccionals, 
cn cl cas cl’actcs ¡I-lícits pcnals; o cte !’autoritat govcrnatiw 
coinpeicnt, en cl cas d’infruccions administratives que Ics 
autoritats locnls no estiguin habilitacles ii castigar. 

Pcr combatre arnb eficbcia els actcs ildícits, 6s especial- 
incnt important u t i l i t m r ,  en tot cas, el mitj i  previst (z I’ordc- 
n;imcnt; n o  Ier-ho pot d u r  a la indicicia de fes nctuacions, 
pcr antiqjiirídiques, i ii inés, pot comportar efectes inicial- 
ment n o  volguts o no prcvisios. 

Pcr tot iiixb, el Síndic va fer pales ;rl 1’A.iuntamcnt que, si 
de les xtuacions practicndes pcr la policia olotina es tenien 
proves, tio pas sirnplcs conjectures o deduccions, de la co- 
Inissil j  d’actes il-licits perials per rilgu~i ciutaclh, nacional o 
estranger, s’liiivicn de posar en coneixeineni dels hrgans ju-  
risdiccionals pels procedirnents previstes a la LIei cl’Eiijudi- 
ciumcnt Criminal. 

lln cas cluc Ili hagi snspitcs, per0 sense proves, i sigui, pcr 
tant, nccesshria una invcstigaciii dc la policia b aquesta exce- 
deixi les competkncics o possibilitats de la policia munici- 
pal, és per iriitjh de la .Junta Local de Seguretat que s’han 
d’articular cis tiieca~iisiiies que peririetin cornplctar la inves- 

pal I 

tigaci6, tal com disposa la Llci Orghnica 211 986, dc I3 de 
inarc;, dc Forces i Cossos dc Seguretat (article 54). 

Quafsevol actuacili d’acps ta  niena s’ha d’etectuar prc- 
servant el dret coiistitiicionul iz fa presurnpcici cl’innockncia. 
Ni el procediirient previst ni la presurnpcih n o  estnctiiadu 
sGti contraris a I’efichcizl clc I’actuacili administrativa -ob- 
jectiu que per imperatiu de la ConstiLucili ha d’rissolir l’hd- 
iriiiiistraci6- si s’actua amb la dilighcia i l a  prudkncia 
cxigiblcs als poders públics. 

El Síndic entengué que I’xtuacici municipal considcr.ada 
pcrscguia u ~ i a  l’inalilat licita i cluc I’hdininistraci6 td I’obli- 
g a i 6  cle procurar que es rcalitr,i efectivarncnt, a i x b  es, ga- 
rantir la seguretat ciutadana combaten acluaciotis contriirics 
ii I’ordenninent. Ara 115, el Síndic tambi cntcngué quc si la 
informac ici corresponent ii invcst igaci ons preliniinars cí’cc- 
tuacles per la Policia Municipal d’Olot cn relucici arnb la 
xarxa CIC trAfic: i distribuci6 de drogucs cluc olxm al bcll mig 
de I R  ciutat s’hagués aconseguit per un procediment assimi- 
tahlc ii prcgutitcs efeclriacles per la policia focal ii residents 
en determinada zona i que, setisc una ininiina activitat pro- 
batbria posterior, s’hagucssi n tridu’it en una relxi6 dc noIiis 
sospitosos de conic~rc actes i 1.1 íci ts, penal ment o arl m i t i  i st Ia- 
tivarrient, cl mit-jii utilitxat no hauria eslat cf previst per. les 
lleis vigents. 

Amb indepcndkncia dcl procediment emprat, cls iriiljans 
dc cotnunicitcic? han fet públic dgun n m i  o bé altrcs dadcs 
cluc pcrmeteii la identií’icació de dctcrminactcs persones cs- 
trangercs de tes quíds cs diu qirc I’/?juniaineni d’Olot, a1 
qual s’atribwcixmi Ics accions dels seus hrgans icctors, con- 
sidera i nfi-ac t o res o 130s s i b 1 es co 11 travc n tores c l  e 1. ’ or-cietia- 
ment fins al punt cle pliui~ejar cluc siguin expulsades dcl 
territori espanyol. Aqucsta info‘ot-tnaci6 1d uns cfcctes, no 
sols 110 volguts, sinci, fins i tot, prohibits pcr I’ordenamcnt 
juridic considerat pauta reguladora dc la convivkncia social. 
El grau de responsabilitat de I’A+\juntarnciit pet- aquesta ili- 

fwmacici estaria en f‘urici6 cle 121 participaci6 CILIC haguks tiii- 

gut en la ghes i  i divulgacili d’aquestes Iníi)rmacioiis. 
Fins i tot en el stipbsit q~re cls lkts imputats cs pogucssiii 

provar i que es poguks cxtrcurc aqucsta conseqiiCncia de le- 
gitiinaci6 d’una expulsi6 del Icrritori de I’EstaL, íer-ho pil- 
hlic ahans d’havcr scguit el proceciiinent previst a Ics lleis 
et1 garaniiu dcls drcis de les persones i dc l’cncei’t de les dc- 
cisions públiques, collocaria cls at’ectats en situacici cl’indc- 
fensiri, pel- tal corn serien ctmdcmnats socialmcnt ahans CIC 
ser jutjats pel procedirrieiit i e’brgan que la societ:li lla csti- 

Aquest efecte de condemna social prkvia pot nrrosscgar 
co~iseqükncics greument perjudicials pcr 11 les pcrsoncs 
afectades en la 1ncsui~1 cluc scin marcades --cn cl inillor dels 
supbsits- CIC m o n  grates>) socialment. Si tcnitn en cornptc la 
coridiciri d’esti.ilngers clcls aiectat s, tin procediment corli el 
rl escri t f ’om enia r‘ic t E tud s xeii hfo bes condc m nades per 1 cs 
normes bhsiques dc convivkncia, com I’article I O dc la  
Cens titucici. 

En un irioment que, pcr causes divcrscs, es detecia LIH 
aiigiment dc brots de marcat coniponcnt xcnbl’ob en la nostr;i 

pulat. 
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societat, 6s molt important actuar amb molta prudkncia des 
de els poders públics, per tal d’evitar que aquestcs actituds 
cs propaguin, i procurar ai’llnr-les i eradicar-les. 

El Síndic coincideix ainb la informaciri tramesa, cpie de 
I’actuacib comentada no es pot extreure cap coaclusi6 rela- 
tiva ai comportament global dels estrangers residents a Olot 
i ,  també, que la major part d’estrangers residents al nostre 
país, no sols no cometen actes ilkits, sinii que sciti els pri- 
mers iiitercssats en la sancici dels infractors. Ara bé, I’actua- 
cici de les institucions p6htiqucs 110 ha d’ignorar el fet 
sociolhgic abans esmentat, d ’ u n  cert despertar, encara que 
sigui localitzat i esporhdic, de la xeiwfbbia i per aixb ha  dc 
produir Ics seves actuacions tenint bcn en compte aquest 
i n m  de referkncia, per no caure en cl seu foment, encara 
que sigui sense cup intenci6 o fins i tot amb la intcncici con- 
irhr i a. 

T.’A.juntaincnt es r-atifich en la seva posiciri que les mcsu- 
res adoptades eren, estriclament, dc coordinaci6 policíaca 
que, per dcsconeixcmcnt o intencionadament, havien estat 
tergiversades cn algun tnit-jB. L’A,iuntnmenl lliwrh tamhe 
chpia del <<pla d’immigraciri a la cornacca de la Garrotxa)) 
eliiborat conjuntainent amb cl Consell Comarcal cle la Gar- 
rotxa, que pdesa utla voluntat d’assolir la plena integració 
dcls ciutadans cstrangers. 

A mh aquesta rei‘erhcia a les reflexions formulades pel 
Síndic dc Grcuges a 1’A.iuntarnent cl’Olot, s’ha volgut posar 
l’acccnt en un lknomen sociolhgic -la xenofihia- que a 
casa nostra no 6s tan greu com cti altres contrades d’Europa, 
perb davant clel qual hem d’eestar vigilants per ii-tipcdir que 
les actuacions dels poders ptiblics, en el fons o en la forma, 
el fomentin i ,  contchriament, pcr aconseguir q u e  la societat 
cl rebutgi, com ii intrínseciimcnt dolent. 

hctuacici d’Ofici núm. 234 1 194 
i)etcnciii de ciutadans estrangcrs. 

Arran de les informacions aparegudes als Iiiitjans de co- 
municr-lcili sobre la detencici de 36 ciutadans de Plat-ja d’ Aro 
i la prcocupaci6 que aixb va produir entre els immigrants de 
Girona, el Siiidic obrí un expedient d’ofici, per tal d’eesbri- 
iiar els motius i procediments dc les detencions csmcntacfes, 
per la qual cosa es va adrqar  un cscrit al Governador Civil 
cle Girona en sol-licitud de la correspoiicnt infommacici. 

En el inorncnt de taricar aqucst Informe, no tcniin respos- 
ta a la nostra peticici. 

Actuacici d’ofici núm. I42K194 
Tndet’ensiii causdn al titular cl’un vehicle cn ocasi6 de 
transmctre’n la propictat, al no produir efectcs adrninis- 
tratius la transfcrkncia. 

L’origen dc la present actuaci6 d’ofici s6n els fets i els 
ionaments de dret quc B continuaci6 pussarem a desglossar. 
la I’any 1993 i al llarg dc 1994 va ser considcrablc el nom- 

bre de queixes rebudes pel Sindic de ciutadans disconfor- 
mes amb una situa& admiiiisírativa que consideraven quc 
cls creava un estat d’indcfensió amb possibles pcqjudicis, n o  
tan sols d’ordre patrimonial. 

Aquesta indet‘ensih es produYa en la XIICSUCLZ que els eren 
notificats diferents actes administratius de d ¡versa natiirale- 
sa (notificacions per pagar rnultcs dc circulació vihria supo- 
sadament comeses per ells; impost de circuiaci6 sobre un 
vehicle també suposadament propietat d’aquell ciutadh, 
etc.) Tots aqucsts actes derivaven de la presumpta titularitat 
ci’un vehicle quan en tots els C ~ S O S  leia temps, de vcgi-ides 
anys, que havia estat transferit pcr la persona que continua- 
V R  rebcnt Ics citades notificacions, en tant que en els rcgis- 
tres p6hlics aquesta mateixa persona figurava com a titular 
d’un b6 del qual j a  no tenia la propietat. 

Els ciutadans afeciats per aquestes situacions que actidicn 
a les dcpendhncies adrn inistrativcs corresponents (Dirccci6 
Provincial de l‘rhnsit o Corporació Municipal cot-l-csponcni) 
es trobaven que, malgrat haver seguit tols els trlmits legal- 
ment establerts i a quk les normcs cls obliguen, en tant quc 
transmissors, continuaven fi g uran 1, r? efectes ad m i II i s trati u s, 
com a titulars del vehicle la propictat del qual ja havicn 
transmks, arnli les conseqiikncies jurícliqucs nbiins descrites, 
entre d’altres. 

Admeses a trhnit les queixes en qiiestici, cl Sindic va pro- 
cedir a exurni t i ~  la nomativa rcguladoi*a de la següent nia- 
tkria: requisits exigits pcr tal que una transfcrhcia de Iet 
tingui plena efectivitat per a les parts, a ctcetes ;dmiriisirrZ- 
tius. La normativa analitzada va ser: Codi cle la Circulacili 
de 1934; Llei 3c)/19KX, de 20 dc  dcscmbre, Reguladora dc 
les I-Iiscndes T,ocals; Llci 1811989, de 25 de julial dc Bases 
sobre Trhnsit i Circulacici de Vehicles cie Motor i Seguretr-it 
Viril; Reial 13ccret Legislutiii 33911990 de 2 de mart;, tcxt 
articulat de la Llei sobre Trhnsil, Cimilaci6 de Vciiicles de 
Motor i Seguretat Vihria, i Reial Decret 1311992 de 17 dc 
gener, en virtut del qual s’aprovh el lieglnment General CIC 
C i rc u1 aci ó), 

Examitiuda la totalitat de la nor1mtivi-i dcscrita, el Sindic 
va valorar que amb l ’xtud regdaci6 sobre la niritkria cluc 
ha generat les queixes abans citades, en especial ainb la re- 
daccili que manté t ’wt.  247 del Codi de la Circulaci6, es 
crea u11 estat cl’indefensici al ciutadh titular d’un vehicle, el 
qual, malgrat haver complert els rcquisits quc sc l i  exi- 
geixen, en tant que transmissor en cls pwigrafs 1-1 i i-22 
del citat article 247, 110 veu modificada la seva posicici de ti- 
tular si e1 riou adquirent no compieix, així tnatcix, Ics obli- 
gacions que ci rcerit  article li  imposa. 6s a dir, la 
notificació de la transferkncia Imcticach pel vcneclor n o  
produeix cap tncna d’cfecte reegistrals filis quc 6s confirma- 
da pel cornprxlor, 

Un cop efectuada l’anidisi normativa de la qiiestii, objec- 
te de queixa, i entenent, com j u  s’ha indicai anteriorment, 
que aquesta regu1aci6 producix o pot produir greus perjudi- 
cis al venedor d’un vehicle, que veu com sc li podcn gcne- 
rar obligacions atnb l’Administraci6, n o  pns perquk 
legalnient l i  corresprmguin, sinci dc resultcs dc la inanca de 



cornplimcnt de les otitigacions que recnuen en la pcrsotia 
ilcl cotiipxlor, cl Siridic va adrqar un escrit al 13ei‘cnsor- 
del P d k ,  dc miiticra cluc la recom;in;iccici legd p r o p ~ s ~ h  
fos assiimicla, si es crcia qm-t’Li, per la citada ítistiiuci6, a t h  
C ~ I C  es traclaria de modi I‘icar una n o m a  aprovada per 1’ArE- 
m i ni s t I x i  i> ccti i ral. 

I-ll Síndic vii trainetre, ~ O I I C S ,  la pcticili q~ic s’el‘ectui’ la 
rccoinanaci6 rthans ci tacla i cluc cs coricrcta CII la propos tn 
de irlodjficiicici de I’actual t-edaccici de t’art. 247 del Cocli  de 
C i CCU I acili. 

Iln qiicst punt,  cal significur qtic coiistaw en cls nrxius 
dcl Síndic qiie cl Dcfctisor dcl Poble liavia diit a termc, a fi- 
iial cle I’ariy 199 l ,  i en el decurs de 1992, l i t i  scgiiit d’w- 
cims pcr tal [I’ intentar resoldre quest I~robleina, q u c  afccta 
i~np i i s  sectors de ciutadans qtie cs irobcti cii la matcixa si- 
t Llac i 6. 

T ,es accions endegiules en aqitell niotneiit pel Defciisor 
CIC1 robIc cs viui concrclar cn HIlil IecoIYIallacili de h t ¿ l  I 8  
dc ~iovembrc dc ICS9 I ,  adret;ada al sccrclari gcnct*d tCciiic 
ric1 Mitiistcri tic I’lntcrior proposant que el citat l h p r t a -  
nicnt cstdids In convenibncia dc completar Ics previsions 
conti iqyiiles en I’actual norinativa rcgu lacloru C I C  Ics t ixi is-  
~‘CIh~c~cs de vchiclcs, ric forma quc, eri el CELS de compli- 
iticiit pci- part clcl transrnissrw de les obligacions recol lidcs 
e11 d s  p;irhgrals 1.1 i 1.2 CIC I’art. 247 del Codi de la Circula- 
ciri, no scgueixi l‘igurant, cri cap cas, c13iii a titiiliir rcgistral 
del vehicle transl’erit. 

1,’Arlministracici v a  cloniir resposta expressa R In recwia- 
n;ici6 cfectid;l, la q~iul es vil concretat- cn  un doble sentit: 
cn primer lloc, m b  In tramcsa cl ’un cscrit-circular ii iotes 
Ics Prelbcturcs Provincials i Locals de T r h i t  per rccordar 
c l  quc disposn I’articlc 247 del Codi de líi  Clirculacici, amh 
vista C ~ L I C  aqucstes dcpcndkncies puguin iiitcrvenir de í‘orim 
inés activa ei1 el procks de transierkncia, en cl sctitit cluc, 
quan cl veneclot- presenta In notificacili dc transferkncia cJ’Lin 

vchiclc, sc l i  recorcli cluc també hatirh cl’apor-tar iilguri docu- 
incnt acreditatiu dc la transmissici dei perinis de circulacici ii 
I’aclquireni, amb l’motacili dc vcrida cti cl rcvcrs, :I fi que es 
pugui canviar cn  cl Registre de Vcliicles la titulariiat de 
I’rhjcctc dc la compra-venda, amb la inscripcih a ncm dcl 
comprador. S’itdicavu, a i x í  mateix, que el citat docurrient 
p ( d i ; i  ser tant cl rebut firmat per I’adquirent com el contrac- 
tc cie compra-vcnda clel vehicle o qualsevol altre docuinent 
ad~nks  coili prova dc Dret que acrcdit6s la tratismissici del 
pcrrnís rle circdacih. 

D’aqucsta Iniiiicrii la 1”refectuni inscriuria el vehicle a 
iio111 de I’xlquirent en el Registre coiii a nou litillar, d’~icord 
ainl) cl qric disposa el parhgrd‘ 1.3 de I’arlicle 247 del Codi 
de la Cii*cuIacici, i il s m s u  contriir-io, si cl translkrcnt com- 
plia les obligacions assenyalades en els parr‘grafs I. 1 i 1.2 
anteriors dcixaria de scr considcrat, ii efecte cl’aquesl Codi, 
titular del vehicle transmks. 

h i  segon lloc, cs va fcr cspeciel csinerit del fct que la MSI- 

tkria ol jecte de reclmiacions seria probahleinent ahordada i 
i.cgu1acla amb tncs prccisicj en el que Ilnvors crsi projecte CIC 
Rcglametit dc Vchicles, que lirzvia cl’elahorar-se c11 ~ ~ S C J I -  

111 Sindic vil rcbrc li11 cscrit prescntat per W H  represeiiiunt 
del grup municipal hiciati vu pcr C7atalLi iiya :i I’ Aj ~ i i i  tainciit 
de Sant .loan Ilcspí, CII el qual es rriiiriiícstava la ctiscorií’or- 
tnitat d’aqiiell grup respecte a I’alilicacici d ’ m  rechrrec so- 
bre i’í131, en conccptc d’uportaci6 a la Mancoinunitat dc 
M u 11 ici pi s. 

A.th quc presentnva la queixa iiir regidor cn taiit quc I’C- 

presentant cl’w grup municipal, d ’ x o r d  ~ i ~ i i b  la legitiimiciti 
especial prevista ii I’al-ticle 12.2. de la  l k i  141 1984, dc 20 
de m q ,  del Siridic: de Greuges, qw disposu: <<q’iiiiibé s’lii 
podcn u d q x  sd-l ici tan t-I i que acilfi, (li ris I’hmbi t territori al 
CIC Ics scvcs cnrripctkncies, els chi*i*ecs clcctius dels eiis lo- 
cals de C;itirlunya)>; de conibrrni tat arn11 cl criteri interprctii- 
tiii assuinit pcl Símlic, quc c11 aquests supiisiis cls pwnotoi’s 
no dcfciiscti un dret pcrsonril sin6 quc dcnuncicii uiis lkts 
per tal  que el Síndic iic!ui’ d’oi’ici, cs va plante.:jar la convc- 
nikncia i oportunitat de ira~nit:zr li1 citada cilieixa coin m i l  

uctuaci6 d ’ ofici, 
Finalment la citada rcclatnacici es va adnictrc: ii ti i init pcr 

fer-ne iinti nctuacid d’ofici; aixh comporih dc fel- Ics gcs- 
íions pertincnts per obtenir de I’A,jLintanicnt cle Sant .loun 
Despi un informc prcvi sobrc Ics circuirishcics que liavieii 
rnotiviit quc la citada Corpnl.aci6 adoptés cls iictircls rl’iinpn- 
sici6 del rcfcrit rcciu-rec. 

Li pctici6 d’inlimnaciG prhvia sol.licitarla cs coticrctavu 
cii el següent: molivacims de fct i de dret cluc va11 i r  que 
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1’A.juntarnent acordés la irnposicih dcl rechrrec en qiiesti6; 
ctipia clcls acords i resolucions adoptades en relrtci6 amb 
l’aproviicili del rechrrec; si s’havia prxticat notifictici6 indi- 
vidualitmda a c d a  un dels contribuents pel cita{ rechec: i ,  
si s’csqueia, nombre cicls recursos o reclamacions prescn- 
tats, rcsposta que l’Ar?juntamcnt hi havia donat i tota altra 
ciada rclacioiiacla amb el c ~ i s  i que per I’ Ajuntament pogués 
ser 11’ interks aportar a aquesta Instituciii, 

Mciitrc el Sindic csperava la informaciri sol4icitada, el 
promotor de la queixa s’aclrqh novament a la Tiistitoci6 per 
riiatiifcstar que s’havia arribat ti uns acords entre els diíc- 
rcnts grups rnunicipals que mantenien criteris dilercnts en- 
iocn a la qiicstici objecte de queixa. 

Els acords concrcts als quals es va arribar i que van rc- 
flcctir-se en un lrlc municipal eren els segiients: 

I .  Mmtenimcnt del tipus de l’lmpost cle M i i s  Immobles 
per a I’any 1994 cn el O,SS%.  
2. I’cr E’my 95 l’nugrirent de I’lmpost de E n s  Immo- 

bles cluc aprovaria l’ALjutitaincnt seria d’un I YO inferior de 
I’IPC previst per 1994, i rl’un 2% inlerior a 122 inflacici en el 
cas que supcrés questa previsih. 

3. S’aprovi u n a  dotacili pressuposthria de 20 milions de 
pcssctes per ;i I’acttialitzacic‘, i millora del mobiliari de parcs 
i jardins d’acorci amb una proposta cluc estdiarien els grups 
in u II ic i lx11 s. 

Corn sigui que la ini’ortnacili soEIicitada a 1’Ajutitainent 
no havia estat cncnrn rebuda, el Siriclic va  cfectunr una reite- 
racici, atks que si l>k una dc Ics parts, l u  promotora de la 
queixa, tiianiIestava la seva volunt;zt de donar pcr closa la 
citiida reclamacici clavant el Síndic, aquesta Institucici neces- 
sitava la cesposta expressa dt: E’A\dminisiracici alectada per 
podcr v d  orar 10 convcn ihcia  dc cl o~i re  el cefe‘eril expedien t. 

l;inaliiient, I’hjuntament responguk ;i Ics peticions del 
Síndic eii un cscrit en quh rnaniíestava que, mitjanpnt 
ax>r+ds plenaris dc data I 1 d’abril de 1994, els grups inuni- 
cilmls d’hiciativa per Catalunya i Parti t  dcls Socialistes dc 
(1 ata 1 11 n y a li av i c n d o n a t p c r res o 1 t a 1 a con t r o v kr s i a. 

Vist cl contingut de les informacions rebudes, el Sindic 
vil atcnclrc les peticions dc les parts i va donar per closes les 
gcst ions. 

Actuaci6 cl’0fici nDrtr. 1738194 
lJresriinptn dcsassistitncin riiEdicii 

Un dona at’ectacfa per io m o r t  dcl SCH marit clenuncih, en 
iin escrit puldicat a1 diari Avui dcl d i a  (i de sctcmhrc dc 
1994, els íets succe’its la n i t  clel dia 27 de juny, queI segons 
la intcressadii, podieti havcr cstat clcscncadenats per una 
1’ rcsu m p t a des as si s tkn c i a inkd i c a d cl Clcn t re d ’ Ass i stknc ¡;i 
l’rirniiria dc Sitgcs, j a  que impediren a! scu tnarit rehre I’au- 
xili iiecessari, rneritre s’adr+cpva a I’ntiibiilutori, ja que inorí 
pel cnnií. 

Com que del contingut de l’cscrit dc la intci+css;ida S C ’ ~ I  

tlesprcnia la  dciiiíricin dels lets succeits la nit  de I ’eesmenlal 
dia 27 cle juny i una  sol.licitucl cl’auxili plihlic per t a l  d’es- 

brintw les possibles r.~sponsabiliti~ts, el Sindic inicih una tic- 
tuaci6 d’oficf a f i  d’ioforinar i orientar la ititcrcssuda cn els 
seus drets i investigar les possibles respoiisabtlitats de l’ad- 
ministracii, sanithria cn aqucst cas. 

Amb data 11 de setembre nparreguk un altre escrit al ina- 
teix diari Avui, el qual reia refer&ricia a l s  mateixos feLs i 
pcrsorrcs i en el qual s’indicavn que l’hstitut Catalh cle la 
Salut havia obert un expedient iní’orinatiu sobre xluest 
assumpte. fis per aixb que el Síndic vti sol-licitar 211 1)cparta- 
rneiit de Sanitat i Seguretat Siicial quc don& les ordrcs 
oportunes B fi d’informar la interessada sobre la invesíiga- 
cicj endegada pel Deparrtarncnt i que, 1111 cop rcsoIt l’esmen- 
tat expedient, se’ns don6s trasllat de Ics actuacions 
practicades, com també de les seves concIusioiis. 

E1 Sincl ic comprovik l’actuacicj de I’ Ad mi ii i straci ci sani- 
thria, i csti pendent de la resolucici de I’expeclient iniciat. I d a  
intercssda l l a  estat en tot rnotncnt inforinatfa pel Dcpnrh- 
ment dc Smitat i Scgurctat Social. 

hctuaci6 d’Ofici nDtn. 1 WS/94 
Situncii, juridico-snnitria dels estrangers no comunitaris 

Les notícics aparcgudcs íi l u  prcmsa aquest cstiu reí’ercnis 
a la mort cl’urr ciutndh seiiegalks necessitat tl’un trasplanta- 
ment de fktge rnotivaren el Síndic a estudiar la situacicj jurí- 
dico-san itiria clcls cstrangcrs 1113 coinuni taris i l’cventual 
assistkncia tncclica cluc haurien CIC tcriir ii C;italunyn. 

Es cregut3 convcnierit analitm ln  normativa j~rtitectorn 
mil~icu-assister?ci~~l dcls cstrangcrs a Catalunya i lispanya, 
per tal cic rcflcxionar sobre els pcissiblcs prohlcnics de i r i m -  

ca CIC reguluci6 d’un  titol jurídic hhbil cluc t-cconcgiii cl dret 
l’sssistkncia sanithria piíblicii i gratu’iia. Acjuesla s i  tiiacilj 

la poden patir (ant els nacionals coin els estrangers icsideiits 
al Principat o II la resta del ierritori de 1’1 Jstiit espanyol. 

Arn b aquest f i  s’ inici& la present actuacici d’olici, I’cstudi 
de la qual Iia estat rhjcctc d’un iIil’orme qiic es contrastari 
amb el Departarnent de Sanitat i Seguretat Social C I C  la  Gc- 
neralitat, el Ilefensor dcl Poble, el MiIiistcri dc Sailitat I 

Consuin i cl Miiiistcri de Justicia i Interior, ubuns CIC I’w cls 
suggeriments i rccomatiacions cluc sc’ II pigii in dcriwr, 

13e l’esiucli de la situaci6 juriclico-sanitliria rlels nacionals 
i estrangers itninigrants n o  comurri twis cti tert’itoi’i catalri i 
cspanyot, cns prcocupcn, en síntesi, les lxmoncs nahia ls  i 
estrangct-es cluc, malgrat la Icgalitat de l lur  situacici, pcrclcn 
el dret a I’assistknciu sslnithria, pública i grntiti’ia oikrta per 
la Scgurctat Social. Aixi, vciciii Ics siluacions segiicirts: 

Els titulars i llurs familiars beneficiaris cle In Seguretat 
Social, aiiib dret a I’assist&ncia sanithria, qnc perdi ti lu coii- 
eiiciri d’alta II de situacilj assiniilída ii la  d’alta cti cls rkgiiiis 
tlcl sistema de Seguretat Social quecleii desprotegits i sciise 
litol jurídic: lihbil, ii partir d’un cfctcriniwt nwiiwiit, pcr- I-c- 
bre l’iissisti?ncia satiithria, d’:icord amb al Ih que pt‘eveucn 
cls articlcs 0 i 7 clel Decret 276till967, de 16 CIC novcrribrc. 

Les pcrsones qtic cs trobcn CII I’csmentatla silu;lcici, o s i a  
sense dret i i  la prcstmcici csmcntad;i, podcti torilar a sol-lici t ~it’ 

. .  



el ixcotieixeiricni dcl rlrct ;-1 Ics prestacions cl’assistencia sa- 
nitiiria, ini\jnnc;ani el Kcial Jlccrct 1088189, de 8 de setcln- 
Im, CILIC c s t h  la p-cvisici de I’assistkncia s:znit;iria de la 
Scgurctat SociaI a Ics Iiersotics sense rcciirsos econbmics 
s ti f ’i c icnis, 

Aqucst h i ,  Irerb, tiotnbs el reconeix I’lnstii rrt Nacional 
dc Scgtiretai Sociiii (INSS) als espanyols arnt-~ residbncifi cti 
tcrritori n;icion;zl i quc n o  disyrosin de recursos econhtnics 
suficicnts; en sciii, doncs, exclosos els cstr;rngeI-s resiclents a 
I’lWat, els cpials, per altra banda, hmt dc dispwar cle mitjans 
de vida suficients i tcnir ii la scva rlisposicici uiia assegu- 
i-;inqa de inalaltiri (art. 22 dcl I<egI;unctit ~ ’ G X ~ : C L I C ~ ~  de la 
I,lci OrgBiiicu 711 985, r l ’  1 de juliol, sobre drets i llibcrtuts 
dcls cstrangcrs ii Espanya). 

L’esmcnht licial llccret 1OtlXlIc3X9, de X cle setemlirc, 
Ibu desplegat pel Tkre t  cle la Gcncralitat 55ll990, de S de 
I 1 iart; . 

Altrmcni ,  cl Tlccrct de la Generalitat 17811 99 1, de 30 CIC 
juliol, d’uuivc~sulit./íici6 dc 1’assistknci:i satiithrir? ptiblicn, 
prcvcu CII despl~gnmcnt tIc la Llci catalana I Sll990, de 9 de 
.i u1 i 01, d’Orclenuci6 Sauitiiria de Catal unya, la universal i t xii- 

cih LICI drct a I’assisthncia sanithria ptihlicii 1w:r R io ls  els 
ciiit:i(l:uns rcsidcnts empadronats a Catal~inya, sense comi- 
(ieraci6 cxprcssa del dret dels estrangcrs i I*ixntit ln col.l;ho- 
racici CII cl I*in:unc;amcnt ilcl sisterna sanitari ptiblic, per a Ics 
persones quc vol untiiriatneii t sotd ici I i l i  I’esnien t at dret, IC- 
i i int  cn coinpte també els seus ingressos. 

Sens Imjudici del contingiií i Ics concIusioiis de l’cstucli 
iniciat i dc t ’ass i s th ia  smiiiit-ia prcstacla per raons I1Liiiiani- 
t8rics a tot ciutadli, nacional o cstrangcr, cn sit uaciii legíil o 
il-legul, el P;irlametit de C;italunya Ira instat ei Govern de la 
Cicneralitat a di í o n h  dc iiiiiiicrii exhaustiva cntrc Ics ZISSI)- 

ciuciotis rl’iti~iiiigrnrits t io  comunitai-is i el personal sanitari i 
no s;initari clcl Servei Chtulii de la Salut tes directrius dc la 
política sani tht-ia del 13epartamcni. de Sanitiit i Seguretat So- 
cial pel cluc: fa i11 dret I I  la sanitat dels immigrtints n o  COMU- 

ilitaris CII shl catnlh. 
Rcstcni :I 1’ cspcra dc la in l¿)rnixifi sol.1 ici tarin al Deparkk- 

inent de Sanitat i Seguretat Social a i‘¡ dc piasseguir l’actuacici. 

Aquests darrers temps, diversos ciutadans cEc Catalunya 
tim coInparcgut davant clel Síndic: de Grcugcs minifestant 
la scva disconformitat a111 h la decisiti ridopta(ls per (li lercnts 
co ni pati y ics si1 bm i 11 i stt-ailorcs d ’ uig uii poi ab 1 e dc proccd i r a 
tallar el suhininistramcní com ~t ~iiesura cic pressiri contra al- 
gu ns abonats. 

Xhvant c1’;iqucsta prdiletnhtica el S íd i c  de Greuges v ~ i  
decidir obck ~m wtzlaciii d’ol’ici per tal d’cshiiiar I’actua- 
cifi cle Iii I>ii+ccciii General d’iJncrgia del 1.3epartument d’ ln-  
dilstri;r i ihergia, organisnic píhlic que rep les sol-licituds 
ctc suspcnsii6 cic sul-,itiinistrarncnt d’aigua pr’esentadcs per 
les empreses si1 brninistradorcs. 

Aqucsts liltitns anys s’hiiii plantc.jat ;i1 Sínclic (ic Chirges 
diverses clucixes de ciutaclans nls quals, csscnt iots propietri- 
ris dels coinptadors d’aigua que en t~~csurcn cl cotisuni, 
se’ Is cobravcn taxes rlc coriseiwci6 eii cls rebuts. 

D’ acord arn lr cl Keg I ment  dc vcri fi ciic i on s c I kc! ri (1 iics, 
riplicable pet. iina I ugi i i  al subrn itiist t’amcn t (1’ aig Li;i pot :I t ic ,  
E’wuiiri d’aqucst scrvci pot optnr entre llogar cl coinptrdor 
dcl cotisilm a I’etiipresa pi.estndoi.a o adquirir-lo i wiiscrvar-. 
ric la propietat. I!n aquest illtiin cas, el inaiiteniimit 6s ii 

chrrec seil. 
Si bé no hi ha cap dubie qiic I’usuuri piupictari del 

comptaclor IM de pagar les ~lcspcscs tic cnnservxi6, cl que 
n o  6s tan clar i s  qui pot cfccctuar Ics reparracions: qualsevol 
instal.ludor autoritzat o, de formil cxclusivu i exclocnt, I’cm- 
prcsa subininistl-ador.a, q ~ i e  I i traslladarli les despeses init- 
janqant I’exiiccilj cl’unn taxa perihdic;i inclosa en el rchut. 

Ateses les divcrgkncics cxistenls en la intcrprelacici cEc la 
tioriiitl enmenlada, cl Síndic va considcrnr w i i i m i  : i~I rcy- -  
se UI Conscllcr d’lndilstr’ia i I’nergia lici. tal  rcc; ip i r  cl  
criteri del Ilepwiamcnt cn aquest assuniptc. 
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En la seva resposta, el Conseller ens vit inrormar que els 
aparells dc incswa o control del subministrament tl’aigua 
només poden ser manipulats pel prestador del servei i per 
I’entitat o empresa encarregada expressament de la conser- 
vaciri, de la qual cosa es desprh que qualsevol instal-laclor 
autoritzat no pot efectuar reparacions en cl comptador, el 
quat sempre ha  de ser de model oficialmcnt homologat i 
prec¡ ntat per I’ Adrninistracih. 

Actuació d’Ofici n6m. 187Sk34 
Rcgulació del dret d’admissib en els lac~ls priblics 

HI Sindic de Greuges va decidir iniciíir una actuacici 
d’ofici per tal cl’estudiar l’ús discriminatori del dret d’ad- 
missih en locals públics per part dels propieturis d’aquests 
cstabl iments. 

Un cop estudiada la normativa vigent, es VR considerar 
escaicnt adreqar una recomanació R la Consellera de Govcr- 
nacj6 per tal que es proposés la regulaciii concreta del dret 
ci’admissiG, cleíermi iiant-ne els I ímits mi t-jangant t ’oportú 
decret dictat pel Govern dc la Ckncralitat de Catalunya. 

Amb dat;i 30 de setembre es v a  enviar I’esrnentacla reco- 
imnaci6, que s’ariczlitza detalladament cn I’apartat dc rcco- 
nianacions i suggeriments generals d’acluest Inl’orrne. 

La Consellera de Governaci6 ha acccptat la recomanacici 
clcl S indic. 

hctuxili d’Ofici núm. 906/94 
Vidus i vídues scnsc pensió 

Resten pendents de resoldre divcrsas problemes en rcla- 
ciri amb la 110 regdaci6 de les pensions CIC viduitat per I? 

persones cluc no poden obtenir les corresponents prestacions 
per limitacions irnpiisslcles Icgalment o tarnb6 pel 110 reco- 
neixement de Ics parelles de fet. 

El Siiiclic s ’ l ~  pronunciat cn diferents ocsisiom, en els In- 
fbrn~cs prcscntats al Parlament, sobre la neccssitat que cls 
podcrs públics arbitrin incsurcs per protegir les situacions 
cle les vídues o vidus que no poden acccctir a la corresponent 
preslaci6 econbrnica de la Scgureirli Social. Altrament, corn 
que lamentnblenicnt la Llei 26JI 990, de 20 de dcscmbrc, de 
Perlsiotls 110 contributives, no preveu ucliiest tipus de pensili, 
es creen situacions de desprotecciri. 

Especialtnent I ’  Any Iniernacionnl de la I:arnília, els po- 
deIs públics 110 poden eludir la dcsprotcccici de la convivh- 
cia extramatrirnoninl i el reconeixement ci’aqucstes famílies 
amb situacions dc necessitat per al supervivent d’una uni6 
dc fet, la qual n o  pot quedar desprotegida del inandat cons- 
titucional previst a I’art. 4 I de la Constitucili Espanyola. 

Per tant, malgrat els estudis en curs, tant del Govern cle la 
Generalitat, CH la rclbrma del dret civil, com de1 de I’Estal, 
cal a v n n p r  i corregir 1’anacrbnica des proteccili juríclico-sa- 
cia1 i la n o  rcgulaci6 de les esmentades situacions i de les 
parclles de rel. Per aixb, davant les Ilacuncs jurídiques ob- 

servades, el Síndic proposarli al Ikfensor del Poble l’estudi 
i la viabilitat d’una possiblc pensi6 de vidu’itat no contribu- 
tiva per complir el mandat constitucional csrnentat i extingir 
l’eventual situaciri d’indefensib en la qual cs trobcn detcr- 
minats ciutadans. 

ActuaciTi d’Ofici 1323194 
Denegaci6 de pensions SOVI 

Vist el contingut d’algunes queixcs en les quals s’obscr- 
vava la denegació d e  les pensions del SOVT per part de 
I’ Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i la desesti- 
maci6 de les clernandes davant  el Jutjat Social invocant cl 
principi de <<compemaciii dc culpes>). 

Visios els expedients 13/87, 685189, 438189, 573192, 
949193 i 1240194, entre d’altres, dcls quals viiin advertir el 
Defensor dcl Poble la problemhtica esmentada. 

Atks allb que disposen 1’Orclre Ministerial cle 6 d’octubrc 
de 1939 i el Decret de 4 de juny de 1959, entre cl’d(rcs mr- 
nies aplicables al problenia objecte de la present act uacici, 
així com uria recent scntkncia del ’I’ribunal Superior de Jus- 
ticia de Galicia cle 5 .  iOo93., i com sia cluc cs continucn pro- 
duint casos en quk no es pot acreditar I’afiliaci6 al Retir 
Obrer, perh sí que s’acredita havcr treballat, pcr tot aixti cs 
proposh q w  s’estudiis la possibilitat de suggerir al Ministe- 
ri de Treball i Scguretat Social, pcr mitjh del Ilcfensor dcl 
Poble, I’aplicaci6 correcta del principi abans esnielltat a tots 
els anys abans del 1959 fins cl 1940, j a  que, si hé és d’apli- 
caci6 a tots cls ciisos de SOVI, no ho 6s al Rctic Obrcr. 

AIxi, cs va dcncgar als iiitecessnts la corresponent pensi6 
SOVI, perquk no podien acreditar la carhcia suiicient en 
l’esrnentat likgim de Suhsidi de Vellesa, el qual va  co- 
menqar a regir a partir del dia l de gener. de 194.0, sotmks al 
principi de compensaciú de culpes)) i intcgrat liastcrior- 
ment en I’hsscgiiranp Obligatbria de Vcllcsa i invalidcsa 
del Decret de 18 cl’abril de 1947. 

No obstant aixb, alguns intcressats han provat havcl- trc- 
ballat durant la vigkncia del Rkgitn Obligatori del Retir 
Obrer { 1921 ii tc)3r)), i L i r i  dia d’al’iliació cn I’cs~ncti~ai 
rkgim 6s equivalent a efectes de pensici als I . R O 0  dics de co- 
titzaci6 en cl regim de Subsidi clc Vellesa. 

Sens perjudici d’allb que disposa la disposicili tsansittiria 
tercera, punt 2, de la Llei Gcncrat dc la Seguretat Social, so- 
bre I’hic initjh de prova aclmissible a efcclcs d’ncreciitur la  
cotitxaci6 al rkgim obligatori dcl Rctir Ohrer, qric s6n els 
cloctiments oficials de cotitzaciri que hagin esiat diligen- 
ciats, en cf seli dia, per Ics oficines rccaptaclorcs, hi  ha  inte- 
rcssats i eventuals pensionistcs que demostren haver 
treballat i coíitxat en l’esrnentat kgim, sensc que l’actual 
entitat gestora clisliosi actualriicnt de cap dada o certit’icacici. 

D’dtra banda, la mateixa jurisdiccih invoca cl principi 
assentat per la jurisprudkncia de Iu wmiipensaci6 de cul- 
p e s ~ ,  que cs generalitza, cn molts CLISOS, a pcriodes anteriors 
a 1959, perh 1 1 0  concretant que 61 pcriodc cn (IU& imposava 

(1921-1939). 



cl principi de w>mpeiisaci6 de culpcw va comenpr I, I dc 
gener de 1940. 

Vistos els esiiicntats probleines oh-jectc dc cli versos expe- 
dients i coni sigui que se scgueixen observant actuacions cle 
I’INSS CII Ics q u i d s  no cs pol acreditar, amb clocumentacici 
o fi c i al dc I ’ e n t i tat ges tora act u LI I , per cl i fi cu 1 tats cl ’ arx i u , 
l’aliliacili 111 rkgim ohligatori del Retir Obrer, pcrb sí acredi- 
tar haver trebalIrii amb anterioritat a I’Ordre de 6 d’octubre 
de 1939, q u a n  cl treballador no podia instar I’afiliació, sinli 
que era u11 deurc qirc cori-esponia a l’eiiipresari, i per tant, 
i i o  esqueia al-legar l’esincntat principi cle <~coinpcnsacih de 
culpcw; i vist ;ii x í  mateix que el principi CIC wmpensaciri 
de culpes>> t& origen e n  1’0rd1-c de 6 d’octubre de 1939, en 
execucici de la Llei I de seieiiibre CIC i 939, la qual permet al 
ireballaclor instar la sotlicitud d’af‘iliacici cn ef SOVi i per- 
tant,  si n o  ho havia ici I’einpresari, Iio liauria pogut fer el 
trchallador; i vist, encara, que durant cl I-Bgim ohligatori del 
Retir Obrer la sol-licitud i el cleurc dc ikr-ho només s’iitri- 
hu’ia a l’emprcsati, al qual corresponia dc respondre de I’cs- 
mcntada omissici i n o  s’admetia, per tant, I’esmentada 
coinpensncih de culpes>>, ja que 110 adInetia In possibilitat 
d’afiliur-sc al treballaclor, vktos, a més ii Ini%, cl Reial De- 
cret de 2 l de gener de 1921, I’0rcli.e Ministerial de 6 d’oc- 
tuOre de 1939 i I’Ordre Ministerial de 2 dc fchrer de I949 i 
la disposicici tninsitiiria segriria de la Llci Gencml cle Segu- 
retat Social, caldria advcrtir I’INSS i orientar cls intcrcssats, 
cn els casos oportiins, pe~*clu.i: la prova d’lisver treballat i dc 
I’afiliacici al rkgim obligulori del Retir Ohrer cqtiivalgui al 
pcríode de curkncia del SOVI pcr aconseguir pciisii6 de ve- 
llesa i que 110 s’esienguds el principi dc w.impensaci6 de 
culpes>> a situacions antcrioss a I ’  1 de gener cle 194.0, amb 
claca i.csponsabiIitat de t’cmprcsa-i. 

En aquest sentit, s’acorripatiyh I‘olochpia dc la senthicia 
clcl ‘1’ribun;il Siipcricir de Justicia de Galícia, de 5 d’octubrc 
de 1993, en la yuni s’estima 1111 recurs de suplicxici basat en 
cl fcct quc en el Rctir Obrer la fxuhat-deure d’nfiliaci6 no- 
m& s’iatribui’a i i  I’empresari, responsable CIC la prestaci6 que 
s’hngués aconscgui t amb un sol dia d’afiliaci6. 

Pcr tot aixh, i per (al corn es tracta d’actuacicrns CIC I’Ad- 
ministraci6 de I’lhtat, aixi ho vaili tnimetre al Delensor dcl 
Poble, de la iramitacili i xtuizcifi d Sindic esih pendent CII 

cl moment de tiitmr aquest Int’ormc. 

Acttracili cl’ Ofici n6rn. 18761134 
IMchcia de la legislacih mtidiscrirninutbrin en relati6 
amb els immigranis estrangers i Ics minorics ktniqnes cn 
el món del treball 

El cap del Servei dc Migraciniis pcr ii I’OcupaciO dc 
I’Oficina lnteimucisnal clcl Trcball (OIT) s’adreqh al Síndic 
soldicitant la col-laboracib cl’qucsta Institucili en el Ixqjectc 
que l’esinental Servei clahorri per tal d’mnlitzar i ava1u;lr 
I ’ a b ~  de I’efichcia d e  la lcgislacici ;intidiscl.irninatbria, en 
dac i6  amb cts iirimigratits cstrmgcrs i ininories btniques 

cti el rncin del ~i.chal1, a i x i  coni Ics funciotrs i la iililjtat dc fes 
instilticions cnc;zrregades d ’ ap1 ic;ii--la. 

La finalitat del projectc 6s a+judar cls pai‘sos receptors 
d’irnrnigrants a desetivoltipar politiques m é s  ci’icaces per 
combatrc qualsevol t ipiis dc cliscriininacih lahoral que pu- 
guin patir aqtrcsts t~cballadors, amb motiu de la seva riacio- 
nnlitat, cultura o pcriincnp 1-1 u11 grup &inic clilcrcnciai. 

I,’Tnforine traiiiks pcI Síndic a1 Scrvei de Migracions pcr 
a I’Ocupuci6 de 1 ’  OH’ consti de la legislacici mes rellevant 
en aqucsl respecte; els triwntiisiiies de la lcgislaciri antidis- 
criminatbria, cspccialment en e1 r n h  dcl ti+ekall; cl coiiipli-, 
ment i observuci6 deis in(:cmisIiics legals; Ics funcions de 
les iiistitucions reccptol-cs de les possibles clerrilncies; 1 ; ~  in-. 
í‘Iuhicia cl’aquestes institucions CII la li~rrnulucici C I C  pol iti- 
clucs i cfc Ics IiiesiIrcs port incnts, així c i m  irifotwacili solm 
Ics cletiilncics concreics, tant tic tr-challndors csi tmgcl-s e11 

situacici legal coni de iiieinlms (lc minories Ctniqrics qric Iw 
gin dcmanat empara clavant suposals fels discrimi i ia~oris i 
de les quals es tingui notícia. 

La igiidtat d’oportrinitnts i de tracte 6s d’uiiii importhicia 
priniordial per i i  la consccricili cle la intcgt-acici cicls i i rwii-  

grants i dcls grups minoritaris cn la  societat cfcls piiisos quc 
cl s iicu t Ien. 

Les politiqucs (1’ integracili tcncn molt poqws possihili- 
tats de prosperar si Ics pcrsones no iiconsegueixen obtcnir 
lloc de treball o cluc els sigui assignat irn lloc: cl’iicoixl ainh 
la seva capacitat. 

fis prou c~eiiiostrxt que CIS iniinigr;ints I CIS grups nrinori- 
taris tenen considerables problemes CII cl mercat laboixl i 
quc en molts aspectes es troben en situaci6 de (lesavmtntgc 
en  t-clacici :wh els niicionals clcl pais d’acollida. Alguns 
d’aquests probleines cs cleucn a mancarices objectives, coi11 

s6n e l  fet dc no tenir ~ i ~ i i i  ecIucaci6 i LEIILI formiici6 aclecluu- 
des, que no cs recoricguin els títols obtinguis ii  I’estríinger o 
que 110 es (iomini liroli la llengua ilcl país cl’iirrniigraci6. 
Aixi mateix, cls Ircballaclors migratils poden ser tarnbd ob- 
jecte dc discriininacicj per 1-36 dc ln seva nacionalitat, color, 
raqa o origens ettiic. 

1,a discriminacici 6s un ferionien quc cs procheix quan cls 
immigrants scin mds iiial trxtats que cls nacioiiiils, mal grat 
tenir un nivell cornp~ird~lc d’educaci6, qualificaci6 o expe- 
ri&ticia. Acostulna LI mani I’miar-sc cn t-claci6 amb l’uccds al 
lloc de treball, tes oportuIiitats de t’cirmncili, I’assignxiri dcl 
treball, I’ascens dins  de I’eiiipresa I les condicions de trc- 
ball. Tot aixb n o  impedeix només l a  integrxici rlcls mi- 
grants cn el mercat dc treball dcls paisos d’m-ihada, i, per 
tant, en la societat geiieral, sinrj que iitrnbb coinporta IIII;-I 

pkrdua cconimiica, donar quc no s’aprol’iicn plenament Ics 
cupacitats CIC la  nih d’ohii ,  D’nquí ve qiic la l luita r:onira 
aq iics t tip us de d iscr i m i  II ac i 6 l i  11 g 11 i u tia i m port hil: i a cahd al 
cti els pai‘sas que ienen molts trcha1ladoi.s migrants. 

Hi ha Iicirines de I’OIT que tracten de tiiaiiera generul 
certs problemes com l’accks al treball i I I  la fiwinrtcici. Ara 
bé, malgrat que aquesles iiornics i també Ics IegisI;~cions na- 
cion;ds proscriueii l a  discrimiiinci6, dc Ics invcsiigncions 
preliminars fetes per- 1’01‘1’ es tles13rb11, sens duhtc, que de 
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fet no tan sols continua havcnt-hi diseriminaci6 en la prhcti- 
ca, sinó que, a més, és molt generalitzada. 

Si b6 l’existkncia d’una legislaci6 antidiscriminatlthria és 
un requisit ncccssari, i a vegades fins i tot imprescindible, per 
lluitar amb kxit contra la discriminacici, per ella sola no és sufi- 
cient per eradicar-la, sinó que cal adoptar tota una skrie de me- 
siires en matkrist educativa, cl’inccntius econhmics i d’ 
i n fixm ac i 6. 

S’han desenvolupat arreu activitats docents orientades 
cap ii la igualtat d’oportunitats i de tractc. CrrBcies a la corn- 
paraci6 que efectuar& ei projecte de I’OTT entre els mktocles 
aplicats en eis diferents piiisos ser& possible determinar 
quiris shi  els mitjans més adequats per combatre quest fe- 
nomen, inacceptable des del punt de vista moral, i rui’nós 
des dc I’econhrnic. 

1,’objectiu a l k r g  termini 

L’objectiu consisteix ti contribuir n eliminar la discrimi- 
nacici i desigualtat dc qui: siin ob-jecte els treballadors mi- 
grant~  i les minories ktniques en el seu trcball diari i, grticies 
a aixb, facilitar la seva harmotiiosa integraciri en la societat 
cn general. 

Corisisteix a reduir la discri in inaci6 proporcionant infor- 
maci6 i i  les autoritats, als empleats i als trehnllndors quant a 
la manera d’uconseguir que les mesurcs legislatives i les ac- 
tivitats formalives compleixin millor cl seu objectiu, basant- 
se cn una cotnparació iriter1i;iciond sobre I’efichcia 
cl’aq ucstes I I I C S U I ’ ~ ~  i acti v ¡tats. 

Una vegada acabat el projecte endegat per l’OíT, les con- 
clusions acordadcs, s’analitzaran amb l’objecte de determi- 
nar quins eleincnts hauran cl’iiicorpnrar-se en un futur 
repertori de recomanacions prhctiqucs de la OIT per comba- 
tre la discriminacici dels treballadors nrigrants i pertanycnts 
a minorics etniques. Aquest repertori serviri de cornplement 
als cnnvcnis de I’OIT i indicarh cle ~iitinera detallada les po- 
lítiques i procdirnerits que liauran d’aplicac els governs, ad- 
ministradors i funcionaris públics, ocupadors i mitjanccrs de 
personal, etc., pcr garantir l a  igualtat d’oportunitats i de 
tracte als treballadors rnigrants i pertanyerits a millories kt- 
niques. Constiluirh a la vegada un ablicient, un tnodcl i un 
patt-li per fomentar positivament les relacions entre els na- 
cioniils, els migrants i les minorics h i q u e s .  

La col*laboraci6 del Síndic, amb la inforinacih i clocu- 
inentacici que se’ns vil sol-licitar, fou ben acollida pel cap de 
Servei de Migracions per a I’Ocupacir‘, de I’Oll’, el qual de- 
sitjh la prossceucici del diileg encelat amb l’eesmcnt~la Ofi- 
cina Internacional , 

Actuacilj d’ofici núm. 132O/Y4 
Residhcies per a disminuits 

El Sindic va rebre queixes de ciutadans que exposaven 
diverses qüestions relatives a les residcncics per R dismi- 
nui’ts psiquics, tant públiques com privades. 

Davant aquestes Clucixes, el Síndic va crci~rc necessari tc- 
nir un inillor coneixement de la situació, en particular clc de- 
terminats aspectes, com ara el funcionament de la inspecciri 
ísnt en residkncies publiques corn privades, eventuals dis- 
funcions entre l’oferla i la dernatidii de places i especificitats 
de l’atenció a persones residents en eclat escolar. Per aixb va 
iniciar aquesta actuaci6. 

L’actuaci6 csth en t r imit  i continuaril en el decurs cle 
I’any 1995. Dels resultats, en donarem compte cn I’Informe 
de I’any 1995. 

Actuaci6 d’ol’ici núm. 1778/94 
Fet delictiu imputat a menor tutclat. 

. .  El p ~ s s a t  mes d’agosi, els mitjans de coinunicacifi VBH 

fer-se ressb de la mort cle dues dones grans, en una citsii dc 
Sant Pere de Vilamajor, i en van considerar presumptes cul- 
pables els dos joves que aquestes persoiics tenien acollits. 

Un dels jovcs, incnor d’edut, sotmhs a lli iutela de la Di- 
recció Generd d’htenci6 a la Infhncia, es trobava ingressat 
al centre ctlucatiu I’Espcranc;a, dependent de la Direccili 
General dc Justicia Juvcnil. 

Aquesta circumstincia, atesa la transccndkncia dels rets, 
va fer quc cl Sindic considcrés oportú obrir aquesta acturicib 
d’ofici, i en conseqiikncia va detnanar el coi-responent infor- 
me a la Direcci6 Geiicral de Justicia Juvcnil. 

El Sindic, cluc ha rebut l’esmcntada inli3rmacici, atks cluc 
l’assutnpie estB sutmks a la intervcnci6 del Jutge Penal, 
d’acord amb I’article 16.2 de la Llei 1411984 de 10 dc inarq, 
reguladora de la Tnstitucici i el principi d e  prejudicialitat pe- 
nal, ha s~ispks les actuacions cn aquest afer. 

Actuacici d’of’ici 116tn. 886/94 
Denúncia CIC discriminacih per raó dc r a p  en l’acc@s r? 

tina llar d’infants 

Amb motiu de la publicaci6 d’alguns articles en els rnit- 
jans de cornunicaci6 sobre u n  fct que pndrin comportar la 
discriminació d’un menor pcr 1x6 dc r q a  -la prcinsa es re- 
í‘crí a la den6ncia interposada per u n a  vei’na de Prcinih cle 
Mar contra la guarderia Xaloc cle la rnatcixa poblacili, per- 
que es negava a admetre al seu fill de rapi negrii-, el Sílidic 
creguk conveiiicnt iniciar una actuaciij d’ofici. 

El Síndic s’adrcqh al Depilrtarneni d’hsenyarncnt, cluc 
segons la noticia recollida ii lu pccinsa, .ja havia iingut co- 
neixement cicls fcts, pcr tal quc I’informés sobre les gestions 
dutes a terme per t d  d’esbrinar si s’havin produ’it utiii discri- 



minnci6 pel l’ct dc no :dmetrc el IICII, i CII cunseqiikncia qui- 
na havia estat l ’ xtuacici del I3cpartainent. 

J i l  Dep;vtarnent ens indici¡ que s’ h:ivia acordat la tramita- 
uil i  d’iina inf‘ormaciii previa solm cls fets denunciats. 

1 Jl Síndic s’adre@ de nou al Ilepnctament ci’Enscnyament 
per instar-lo i1 ser cspecialriietit diligent a 1’hor;i dc valorat- 
si cicctivarncnt s’hilviii produi‘t 121 cliscrirniriaci6, i doptar ,  
s i  c;ilia, Ics incsm-es oportunes en els c ; ~ s  en quk, com 
aqucst, cs pot haver comhs una discriIniiiaci6. 

1:inalmeiit el 1)ep;irtament d’Eiisenyamcnt, quasi un ilies 
cIcspr6s de scr presentada la dcnúncia, comunics al Síndic 
C ~ C  110 s’hiiviii arribat ii  disposar de cap piuva concloent qw 
li1 clenegocici de la matrícula hagu@s estat irioi ivacla per ra6 
dc raqa. No obstant aixb, reconegué que el procediment se- 
guit CII la Inatr-iculació d’iiluiiitics en riyucll cctill-c pot com- 
Iiortnr un incomplirnent dels requisits de l’;auíoritzaci6, i per 
tant cs va ncorclar l’inici cl’un expedient adtninisiratiu, quc 
va  scr suspks percluk cl 1 kpartanienl cI’J~nseny,ament cnten- 
gud que ~ i o  podia trmiiar-sc tncntre es trohavcn ohertcs 
unes cliligkncies judicials al jutj i i t de Matarii. 

14 Síndic no cniisiilerh prou jListificadn l i 1  dccisi6 de sus- 
pendrc cl pi.occdiinciit adininis(ca1 iu, atks cluc, de les dadcs 
iwiliiadcs, rcsulth que no s’liiivia proclui‘t, cl’acc)rci amb Ia 
resoluci6 dcl sectetari geiierul, una discrirninacici per rab cle 
r q a ,  i pcr tant crii possible cntcndrc quc 110 hi havia u ~ i a  
idcntitat CII els fcts cluc clonarc~i lloc ;I les actuacions judi- 
cials i amb cls quc erm motiu d’expeclicnt CIC la Direcciii 
C~cncral dc Ccntres Ilocents. 

D’aquesta actuncici cii íou inlhriuat cl Ikl‘ensor dei Po- 
tdc, que s’havin interessat en I’aler. 

El 13epartnnieiit cf ’ Ensenyameni no ha coinunicat encara 
cl  resulta^ de E’esinenial expedieni. 

A m b  inotiu clcls articles publicats en alguns mitjntis de 
cotnunicaci6 sobre les possibles discriminacions pcr 1x6 de 
r;qa qtic cs ptodu’icn cn ;ilguiis ccntrcs docents plihlics dc 
Catalunya, per rati de I’adscripcici cle col=lect ILIS d’immi- 
graiits cn iitw ceiitrcs pdhl ics concrets d’iitiii poblaci6, el 
Síndic cregué convcnient iniciar una actiiacih d’oí‘ici. 

1-d Síndic observii que I’apl icació dels criteris de matricu- 
laci6 en els ccntres, concretament el criteri de proximitat iII 
cloinicili, Ixoctueix uila conccntracici dc fills d’iinmigI;ints D 
del colkctim de r a p  gitana en una deteriiiinacla cscola, la 
qual COS;\ pot comportar la  cr-cacici dc guetos, i a mks pot 
produir situacions de rehiig per par1 de la resta dc pthlaciri, 
~ L K ,  segons indich la  prems;^, evita la matriculacici dels SCLIS 

[ills en aquesis centres, i en conscqiiknciu sol.licitii al Dcpar- 
tumcn t (i’ I3iscnyamcn t cluc 1’ i nforrnbs sobre les actuacions 
que havia dut B terme per tal d’cvitar cluc cs produi’ssin 
aq ucs tcs situ ac i 1111 s. 

En resposta ii la soldicitucl del Síndic, cl Dcpartumcni 
d’Enscnyament iniounii del suggeriment adrequt per la I l i -  
recci6 General d’Ordcnaci6 í<diicutiva als dclegsis twrito- 
rials a fi cl’evi~ar possibles situacions dc Iiiarginilcir‘,. 

El llepnrtarnent d’Xj,nscnyainent reconeixia que en els dar- 
rers anys havia augiiic~itat la dcinanda cl’cscolai.it;r,aci6 d’ ii]- 
í‘ants amh risc social i/() pcrtanyetits ii minories cul(ura6s. 1Lcs 
campanyes de sensibilitzacicj etidcgadcs i els clus-rel-s corrents 
iiiigraioris provinents LICI n o ~ i  i ccntrc: ci’ Afi-ica i (ie Ixiisos 
d’hsia Iiavicn fct augmentar consider~ihlenient la scvii prcsi?n- 
cia ii les ;iules dels centres escolars de CatuIunyu, 

Scgons el llepartaiment d’l~nse~ynincnl,  pal-al.lcl;uncrrt cs 
producix, cntrc Ics fmiilies auti)ctoncs, I I H ~  tetidknci;i ii 

treure cls fills clcls ccntrcs qiic cscolnritzcn un nombre sig- 
nificatiu d’alumnes mil) risc de Iriarginncili o pcrtanycnts il 
iri i nories cultural s. Acilics tcs h c s  tcndkncies pocirieii provo- 
car l’cxisthcia ~ ’ C S C O ~ C ~  amh un alumnat IriajorithriaIncnt 
de Ics caractcrístiqiics descrites, malgrat que IIO sigui aqucs- 
ta la composici6 del barri o lli  poblacili o n  radiqueii. 

Pels motius cxposats, cl rnatcix Departament va es1 i r r w  
que per wonscguir iinii bona insercir‘, en el niedi escolar qire 
f:icilit&s la convivhciri i els aprenentatges i evilLs sitti;i- 

cions COI’II Ics descrires CII el punt anterior scin blava ;iconsc- 
llable, indicativmwnt, q ~ i c  cl noinbrc d’iiliiiiines amb risc 
social IIO superés el IS% clel to(d de I ’ d L l t i ~ t ~ i l t  dc I’cscolii. 

A i x i, do II cs, proced i a c l  esxo risel 1 ar triat ri L: li 1 iic i o II s (I e 
HOUS iilutnncs amb risc dc marginacili :i les escolcs cluc j a  
havicn arribat al perceiitritge esrimitai. 

14 Síndic consicicrli cluc, si bfi les mcsiires estal>lertes pc1 
t3cparlnnicnt d’linscnyament seinblaven ii priori ailequacles, 
calia comprovar-tic I’cf’cctivital i, pcr íimt 110 arxivar I’expc- 
dient amb I’objcctc dc ~ ~ o d c r  comprovar-iic cls eíecies en 
cursos postcriors. 

Actuacici tl’ol’ici nlim. 1345194 
Cursos de cstalh nls centres penitenciaris 

Amb rnoiiu d’un articlc ;iparcgut ii la premsa sohre la in- 
tenciri del Ilcpartmient de Jusiích de hi Gencra1il:it dc Cu- 
talunya de suprimir Ics classes de catulh clestiiiades als 
~ccIusos, cl Síndic I-csolguk iniciar 1111 expcclicnt d’oi’ici. 

I’osats en contacte teleliinic amb hi Dircccici General tic 
Scrvcis Penitenciaris i de I<chabil itacici tlel Ikpiirtamcnt dc 
Justici;i se’ [IS i ticlicri cluc, cfcctivamcnl, coin a co1iseqUCnci;i 
CIC restriccions p-cssqmstfrics, s ’ h v i a  previst siipriniir 

131 Síndic considcri quc aqucstes classes cixn L i i i  ins(ru- 
ment molt irtil a la política de n o r m l i t x w i h  1itigiiistic;i dc la 
Gcnwalitat de Clataluriya, i va exposar al tinvccn la scvii 

Posteriorment i 11 soldicitticl del Síndic SC’IIS indici que la 
voluntat del Depwfatrieni dc Jiisiícin cra ~naritenir’ aquestcs 
classes de catalh, i per tant cs vil proccdir a coniraciar CIC 
nou els prolkssors cl 21 de novernhre, amb I’olijcctc qtie els 
interns de les presons catdatics pogucssin rebre Ics classes 
amb tota normalitat. 

iiqucstes classes. 

preocupaci6 per 1;1 suprcssi6 d’ac1ucsts CLITSOS. 



Acluacici d’of’ici núm. 776194 
Centre penitenciari Can Hrians 

Ri-ub clnta 10 de marq de I994 el Síndic de Greuges va vi- 
sitar cl Centre Penitenciari Brians, al termc municipal de 
Sant Esteve Sesrovires. 

Durant la visita a les divcrses dependhcies, es va poder 
conslalar tarit la bona conservacid del centre com l’elcval 
nivcll dc neteja i higiene. 

Es van visitar les c c l k  que, destinades inicialnient a i111 

iniern i rrialgrat estar ocupxics per dues personcs, disposen 
ci’un espai digne i suficient. 

Potser I’tínica obscrvaci6 que cnlclria fer és Ia inanca 
d’intimitat clcls lavabos, que no esjan completament tan- 
cats. 

Malgrat que cl dia de la visita el centre custodiava 1 106 
interiis, cn cap inclrncnt es va tenir impressici de massifica- 
cici. 

1 +)reti visitadcs ln  cuina, la bugaderia general (cada 
~iihd~il en i& una), Inagatmn, patis, girnnhs i tallers procluc- 
ti  us, cotli també les xones d’esbaijo. 

En i.elacici m h  els tallers, el Sindic va scr infkrmat que 
I’ocup;iciri hi tia clisminui’t a conseqiihncia de la Inaiicii de 
C I ~ I I ? U I I C I C S ,  si b& cl taller ctc fusteria contiiiua tenint un bon 
ni v cl t d ’ OCU p ac i 6. 

Rcspectc nls tullcrs de c i t i &  disposa el centre cal disiingir 
entrc els: 
- Z’rod I I c t i LI s : ‘Tap is scri a, Fusteria, Ma n i pu 1 at s (cab 1 cj als) 

-1-loincs-Mnniprrlnts (cotifecciil de bosses rlc tela) -Doncs-. 
- Ucup:icionals: Gas, C l i  rnatitzaci h, ‘Tapisseria, Jartline- 

rin, Host deria. 
- Pin ícssionals: Elec trici tat (E-Iornes), Perruqueria (Do- 

n cs>, O E’¡ ni  h t i ca (Do n es). 
Els taliers productius scin gestionats pel CIIIR, els ocupa- 

cionals luncionen per convenis amh la  Conselieria de ’l’re- 
liall, I cn cls proícssitmals es destinen els interns C ~ L I C  CIII’SCII 

1:i i kmnacici 1”l.ofessiond reglada. 
1;s va poder confirmar. CJLIC cxisteixen llistes d’espera per 

;iccccl i r als tallers. 
UI Sitidic cs va interessar sohcc e1 mit.ih dc transport que 

utilitzen els interns o els fmniliars atesa la dtsthncia cnírc el 
iiucli urhh In@s proper, Mnitorcll, i la presh. 

I 4  Sindic tumbk va fer obserwr la niiinca cle seients i 1111 

espni cobcrt en el recinte exterior de la presti destinat a les 
I’ainílics que esperen torn per. coin~inicar amb els interns. 
1 3 1  aquest sctitit v m  ser informats que aviat s ’h i  instal-la- 
ricn tina nnarquesiiia i uns bancs. 

Hem dc cornentar com a darrer punt la situacici de les in -  
f‘crtneries, lanl de la secciri d’lioiiies coili de la dc cloncs, 
que, malgrat la bona dotacii,, cs VII constatar que In d’hoincs 
cstava sobresaturada, pcl t’ct que s’lii a t h  tarnt)@ les inter- 
n cs , c ii-c u ms th n c i a cluc c on I port a 1 ’ li abi 1 i t acici cl ’ u n ;I m n a 
per poder atendre les dones. I .’explicacici consistiu en el fet 
que encara n o  s’liwien prove’it quatre places dc íuncionari 
destinades 21 la inierinecia CIC dones, per la qual cosa aquesia 
i iifct-mcl-ia tio cs pocl ia u t  i I i tzar pletiainent. 

Arrun de la visita efectuc?cla, cl Síndic de Greuges consi- 
derh pertinent :idrer;ar-se al Conseller dc Justícia amb el 
suggeri inen t que s’xloplessi n Ics ~IICSLII’CS segiients: 
- Proveir les places dc I‘uncionaris per tal que pugui f’un- 

cionar la i nl:rmeria de dones. 
.-- Estudiar la viabilitiit d’un rnitjh de trarisport eritre el 

Centre Penilciiciari i e l  iiuclj de Martorel1 amb I’objecte de 
I‘acilitar els clesplac;aments tarit dels interns que surten CIC 
perrnis coni dels í‘amiliars que acudeixen al centre. 
- Accelerar l a  col.locaci6 dc marclucsines i Imncs R I’ex- 

terial- del rccinte per facili tar 1 ’espera als visitants q ~ i c  íw- 
dcixen al centre per tal de visitar els interns. 

La Conselleria dc .lusticia, amb data 5 de maig dc 1994, 
eris va aclreqar un escrit en el qual donavzt rcsposta als sug- 
geriments del Sindic de Grcugcs, manifcstant que Iu iiifer- 
meria dc doncs s’utilitzava plenament des del dia 16 de 
murq passat, liti cop es van potler proveir les places de I‘un- 
c 1 on a r  I s necessari s. 

Quant EL I’establirnent cl’rrn rnitjh de transport entre Mar- 
torell i el centre pel- Ikcilitar els dcsplavaments dels interns 
que surtcn de permis i dels fiimiliars que acucleixcn i11 CCII- 

trc, cal iisscnyrilar cluc els i nterris normalinent no tenen pro- 
blernes, shks que les horcs de sortida cstari fixadcs utnh 
nntelx56 i aixh els pcrtnct coniactar umh Fmitiars i runics 
que cls rcculleii amb vehicles propis. 

14s dissabtes i cliuincngcs, dics qirc tcncn i loc les cornuili- 
crlcio~is, hi IM LIII sistcma dc transport iitn b autobusos des de 
13ar*celona, prestat pcr una cmprcsa privafa tle transport de 
viatgers. Per a la rcsta dels dies s’cstiidiarh la viabililat d’ccs- 
tahlir-hi u n  rnit jh CIC iratisport. 

Pcl que 1’11 ;I la col-loc:aciii de marquesines i hancs i i  l’cxtc- 
r ior  del centre, se II’IICL instal+lat ~ i t i a ,  al lloc CIC pxada dcls 
;miobusos esnientats i, aixi maleix, s’ha reclu’l’l el temps 
d’csperil pcr als visitants cluc acudeixen al ccnírc pcr coiriii- 

tiicnr-se tiirib eIs interns. 

En data 7 cl’abril de 1994, cl Síndic de Grcuges va visitar 
cl Cent rc I’erii tcnciari de ’l’arragona, 

I !I Síndic, dcsp*ds d’cfcctiiar-hi una detingiicla visita n to- 
tes les clelicndCncics, V I  constatar els aspectes positius sc- 
g iicri ts : 

l J i i  excclkn! nivcll d’ocupacili de l  taller productiu dc 
fusteria, que ol’erei x i111 consicierablc noInlire de llocs de ire- 
ball cntre la pohlucili rcclusn. 

En cl darrer any s’linn efcctiint obres de rchahilitaciri i i  

scccions obcl-tcs de dones i homcs, i dcpartamctit cspccinl. 
’i’otes aqiicstcs dcpcndi:ncics ofercixcn 1111 csiat u l t m m t  si\- 
lis Ihc tor i. 

Quant als aspcctcs negatius tnks not;ilies que es van po- 
der constatar, ícm ror‘crkticia a la necessitat d’electuur nbrcs 
cie millot-a i colldicio~lii~~lut~t en la rcsla clel recinic, sohrctot 
en Ics cel4cs C I C  111 scgona galerin. 
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Rcspcctc a la infcrrnerin, malgrat que la xona on estan cls 
llits dels malalts és prcw digna, inancii un cspai privat oi1 es 
pugui passsar consulta nrkiica. 

Igualment se’ns va inf’rwm;u* que cl Centre Penitenciari de 
‘ 1.  .. agona ni) disposa d’apawll de radiologia. 

D’riltra bandu, es va ohscrvair alguncs dcpcncl8ncics anncxcs 
iils putis donaven In senslici6 de iio ser utiIitzade:; a ple rcndi- 
ment. L’explicaci6 dels funciotiaris va consist ic que cren LQIICS 

d’csbiiijo, pcr quan els reclusos no poden soríir a3 pati. 
I h  conscqiihncia, el Síndic de Greuges va escriure al 

Co~iscller de Justicia suggerint la coiivenikncia (i’ iniciar les 
;ictuacions urgents scgiients: 

- Iilectuar ohrcs dc millora. i i.epar.acici de les celdes dels 
ini)duls segon i tercer. 
- Condicionar Lin iccinte privat per poder efectuar con- 

siiltcs ni2ldiqucs CH la infkrmeria del centrc. 
- Tristal-líicici d’un aparcll CIC raigs X, 
-- hproiitar les depenciencics annexes dc p i i s  per situar- 

hi una  zona cl’estraijo o IILIICS, ;~mb la corresponent clotaci6 
cle mobi 1 ¡ari I 

- Extremur !a higicnc i nctcja en gctieral del centre. 
Per liart seva, el Cotiscller de Justícia, [nit-ianqant escrit 

de data 14 tic juliol de 1994, va isiformar el Sitidic de les 
mesures adoptacles, que substanciiilment eren: 

Pcl cluc f;i II les celks de la segona galcria, s’cstavcn pin- 
tan1 per tal cie millorar-nc I’mpectc, 

EII rclacili amb l a  iril’erimeria, s’estudiaria Ia possibilitat 
cl’habilitar un espai anncx c m i  11 clcspatx pcr :I les consultes 
rn hd i q  ucs. I,’ apare I I rlc rac1 i o 1 ugi a ja cs t iiva c o111 pi’u t , perh 
pexidcn t cle prbxiriia instatlaci 4. 

Quant n la rietejii i la higiene, tot i la rnitssific;iciri cxistmt, 
cs feien esí¿)rp per potcnciiu-Ics u les tiiícren(s iiistal-lacions 
cfel Cenire. Pcl cpc fa 1-1 la convenikncia d’rqmfiinr les clepen- 
c l h i c s  iiiiiiexes als patis com I-I equipamcnts, aquest prt!jwte 
tcqueritiu iliics obres f c q n  iniportants que, a C W ~  termini, 
pel- i’iions prcssuposthrics, no s h  possibles. No ohstant 
nixi), es tiiidria cn comptl: aquest suggeriment per a m@s en- 
clnvan t. 

l i n  liinci6 ci’aqucsla resposta, cl  Síndic decidi arxivar 
l’expcdicnt d’ofici, sens periuclici (lc l’er un segiiiinetit de les 
ac t llac i on s anunciades. 

El dia 30 tic gener de 1995 cl Síndic va visitar novarnent 
cl Ccntt-e Pcni teliciari de ’l’arragonn per comprovar-hi les 
millores efectuttcles. Com ;I qiicstici prcvia hem CIC: rcssenyar 
I’ostcnsiblc millora en la situaci6 cle netcdat dcl recinte en 
gcnerd, nialgrat que es continuaven dkctuant obres en el 
Illcidu 1 s. 

El dia dc la nostra visita el cetilre CITI ocupat per 327 in- 
terns, amb la qual cosii la massificaci6 del recintc continua 
csseiit la nota ncgativu ~i’ayucsta pres6. fis previst que tan 
:wint com es puguin cfcctziar trasllats, al nou mbdul cíc 
ijriaris, es descongcstioti~u-~ i hi h a u r i  trcs intertis per cel*la 
(actitalInerit les ccl-les estan ocupades per qualre Iwrsoncs). 

Les ccl~les dcl mi>dul Iiúrnero 2 s’han pintat i a ix í  mateix 
s ’ h a  instal-lat iiiiii mampara pcr tal d’iiiiillar cls lavuhos de la 
rcstri CIC la cel-la i augmentar la intimitat dels iisuaris. 

Pcl que rcspcctu al mbclul 3, s’ha procedit ii substiiuir el 
tcrra per peces de terratzo i s’lia instathi grcs ii Ics parcts dc 
la galcria fins a u n a  a l p d a  d’u~is dos tnetrcs. ?’aimLré s ’ h a  
insial-lat 1111 servei de dutxes per a tot el mbdul. 

Quant a la inlermeria, SC’IIS i n h r m h  del projectc cl’habili- 
tar una dcpcndhki  annexa per poclcr passar consulta i de 
conslruir un departament per. poder ingresxir- als rcclusos 
malalts cluc per Ics scvcs caractcristiques haguessin d’cstar 
N‘illrits de la resta de malalts de la iiilertiieriii. Aixh i10 ohs- 
tant, n o  hi ha ciatn pcr realitzar aqiiestes ohres, que estan ei1 

fumi6 de In curresponent previsi6 pressupostliria. 
Quant a I’upareII de raig, X, el dia de la nostra visita cls 

tkcnics estaven l‘inaliixrint la seva coniicxili. 
Algtines de les zoncs quc cn l’anterior visita cstuvcn in- 

ír.auti I itzades, vnm poder constntar que s’ tiav i c i ~  destinat 
provisional men! a tallers, al& cluc darreraineni Iiavieti 
;tuginentat Ics coriiaiiclt3.s dc irehall pi*oductiii. Aquesta cir 
cumstimciu ha coinporta( que la Direccici General tic: Sci.vcis 
Penitenciaris i Kchahilitírcili cstudii’ uníi amptiaciti CIC Iri tiii- 
perfície dcls tallers actuals, a lmf i tan t  u11 pati mnex. 

I~itiitltiient i coili a ini1 Inra gcrieciil cal assenyalar cluc clu- 
rant el d ~ r r e r  any cs va procedir ii instal-lar la culcí’riccii, ;I tot  
el recirite penitciicjari. 

Actuaciri d ’ Ofici nií ili. HW94 
Cciitres peaitericinris CIC Girona i Fi‘iffuercs 

Ainli data 21) dc Inarr; dc I994 cl Siridic C I C  Circuges va vi- 
sitat’ els centrcs p i t enc ia r i s  (U’) de Girona i liigiicrcs. 

liespeck ;i1 Centre l’cniiericiari de Gironn Iicni CIC i l l an i -  

festar que les dependkncies en general ol‘creixcn [in íispectc 
net 1 otdenat. 

Tgualinent etis v a  se111 hlar altarnent posi!iu cl í‘et qtic 
aquest centre disposi c l ’ i i t i  taller ti I’extei’icir del i ~ i i i t e  peni- 
tenciari que indubtiiblerneni ha cl’aLjtirlac els i.eclusos ;I rcin- 
serir-se a la socictnt, ja quc podcn tcnir L i i i i i  ocupaciri 
distaticiadii físicnrncnl de la plesi,. 

J’arrih6 considerem nio1 i d i gncs les depcntlbncics dcst ina- 
des a ccntrc obert tant pcl cpc h 11 instal-lucicí i riiobiIiai.1 
COM a rnanteriiincii~ i nivell d’higienc. 

Durant In visita cs vri poder constiiiar l’cstat de Ics obrcs 
cluc s’cstari rcalitzant en el Departament de Dones, que htti 

cle permctre una major qualitat de vida a Ics internes 
cl’aqucst ccntrc. 

1,a Inassif’icacici és yrossi blement l’aspectc mes iicgatili 
d’r-uyriest centre, encm que no rirriba als tiivel I s  otiscrvats 
en ultrcs cctitrcs c;italaiis. 

Els funcionaris del ccntrc opiIicIi ~ L I C  si c s  rctluis el mil- 
INC d’interns cs podt.icii hahilitar dgunes zones o clepericlkn- 
cics pcr destinar-les ii espais on rcalitzrir cle~ermii-mles 
ac t i v i t R t s oc 1 i p ac i o n ii 1 s , fc 1 r m a t i ves (1 d ’ es 1) arj o. 

El dia de la  visita, la infcrincria del cetitrc: eiicarn no clis- 
posava cl’aparef I de rndiologia, si bé la dircccici del centre 
ens va informru. que aviat Ili seria instal~lilt. 

. .  . 
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Quant al Ccntre Penitenciari de Figueres, malgrat la seva 
mi igui tat, ofereix un nivell acceptable de conservaci6, mi- 
llorat amb les darreres rernodclacions dels tallers i pati 
onnex, que, segons les informacions facilitades pels respon- 
sables del CP, permetran augmentar la seguretat del recinte. 

Pel quc rcspccta a la situació de la infermeria, tot i essent 
conscients de In imanca d’espai del centre, considerem quc 
la scva cripacitat ks insuficient i que cal cercar una altra dc- 
pendeiicia que permeti als malalts disposar cle mr5s espai i 
millors condicions de salubritat i higiene. 

En data 2 dc maig de 1994 el Síndic de Greuges va tras- 
lladar al Conseller de Justícia les observacions csrnentades. 

El Consellcr dc Justicia amb data 20 de maig CIC 1994 vil 

informar el Síndic que en la pres6 de Girona en aquell mo- 
ments i10 era possible reduir el nombre d’interns, ja que, 
tndgrnt que peribdicarnent traslladen interns a altres centres 
penitenciaris, I’increinent constant de l a  poblacib reclusa 
provoca que es manliiigui un nivell d’ocupaci6 m6s alt del 
que fbra desi t*jabIe. 

Quan t  it la instal*laciÓ de I’eyuip dc radiologia, ja  s’hhavicn 
iniciat les obres d’aclequació necessil-ics i es preveia que, en 
un termini dc tres inesos, es podria posar en funcionament. 

131 relacici amb 1;1 infenneriu de la prcsci de Figueres 
vhrein sec informals que aviat s’iniciarien les obra  d’am- 
pliaci6 que han de permetre ti*asllxiaw-la de I’Breii d’in- 
gressus a t’actual hi blioteca. 

El seguiment d’aquestes millores en iirnbd6s centres es fa 
CII I ’  Al0  nilin.  2340194 <<Grau de compliment dels suggeri- 
ments el‘cctuats pel Sindic de Greuges en I’ambit pcnitcn- 
ciari>>, cn aquest mateix capitol. 

Aciuxi6 d’ Oí’ici ntím. 857194 
Visita ni pavcll6 pcnitcnciari dc I’Hospital de Tcrrassn 

El dia 14 d’abril CIC 1994 es va visitar el pavell6 peniten- 
ciari dc I’ I-iospitnl de Terrassa. 

13c la visila efectuada al centre hospitalari es dcsprkn que 
tant les instal~l~icions c ~ n i  la dedicaciii dc tot el personal són 
plenamcnt satisfxtbries. 

14 tracte que es dispensa als reclusos malalts, ateses les 
infmmacions faci litadcs pels rcsponsahles del centre, con- 
trastaclcs ain b I’apinih dcls matcixos malalts, és molt aclicnt. 

Tot i tractar-se d’un puvell6 hospitalari destinat al glia-i- 
ment dels reclusos inalalts, les mesures cle seguretat cns van 
semblar discreies i eficients. 

Igualment sc’tis va conientar quc cs prricura donar tota 
mena de fuilitats perquk eis fmilim puguin visitar cls in-  
terns, i sc’is perirret ncoinpsmyar contínuament el rnrdah et1 

casos dc gravetat extrema. Aquesta decisi c‘, seni bla albrtuna- 
da atks que inolles queixes que han plantcjat els familiars de 
rcclusos intwnats a Ics unitats inkdiyues d’aaltrcs hospitals 
consistcixcn a mostrar disconformitat anil> la limitacili 
d’lionwi de comunicacions i visites que es poderi efectuar. 

El nornbrc dc llits cn iiincionament del pavelli7 durant 
I’nny I994 ha cstat de 18, cn 9 hahitacions dobles, dcl total 

dels 40 llits de quk podrh disposur el centre quan cstigui i i  

ple liincionnmen t, 
La coordinaci6 entre els diferents grups de personal que 

conviuen al centre, 6s a dir, sanitari, penitencirwi i poIiciac, 
sembla hen resolta. 

I%ra convenient cluc es pogués disposar al més w i a t  pos- 
sible de les 40 places hospitaihries, pcr tal d’ainpliar aquest 
magnífic servei al major nombre de reclusos malalts. 

Finalment, coi11 a concl~isió, cid manifestar que a la 
vista de Ics informacions rebudes i u11 cop visitades Ics 
diferents dependkncies, 1~ valoraci6 del S indic ha estat 
moll positiv;i, 

Actuació d’ofici núm. 2340194. 
Seguiment clcl grau dc compliment clcls suggcrimcnts 
cfcctuats pcl Síndic dc ( h a g e s  en l ’ h b i t  pcnitcnciari 

L’filtiin scrnestre de l’runy 1993 i priiuer triinestrc cic 
l’any 1994 el Síndic de Greuges va visitur tots els centres 
penitenciaris dc Catalunya amb la finalitat de conkixcr pcr- 
sonalment la situacici de la pohIaci6 reclusa a C;italunya, cs- 
tat en quk es troben els centres pctiitcncitiris i el seii 
funcionament en gcnerd. 

Durant alguna d’aqucstcs visites als diferents centres pe-- 
nitenciaris es van copsar def‘icikrrcics dc scrveis susceptibles 
de ser millorats o ampliats, situacici que V R  motivar l’obcrtzi- 
rii de la corresponent actuaciri cl’ol‘ici i cluc cl Sindic de 
Grcuges t r u l  ladés al Departament de Justicia els correspo- 
nents suggeriments perquk, segons els cilsos, cs fessin ohres 
de reparaci6 de les instal-lacions, es creessin servcis per Ini- 
llorar I’iitencih als familiars dcls reclusos, o també sobre la 
con ven i knc i il. d’ accelerar I ’ atnpl i acici d ’ al g u 11 s ser ve is, 

Tots els suggeriments cfcctuats pel Síndic de Greuges 
van tenir resposta del Departnmcnt de .iustícia en el sentit 
que ja s’havia iniciat la millora o bé s’iniciaria t an  aviat 
com fos possible. 

Una de les deficiencies cluc cl Síndic de Gi*cugcs vil cons- 
tatar cn quasi tots els centres penitenciaris va ser I’ult ~ I ’ R L I  

dc massificaci6 de la poblacici reclusa, En aquest cas la so- 
lució requcreix la construccih cl’un nou ccntrc penitenciari :I 

En conseqiikncia, ales el tcriips transcorregui des cluc cs 
van efectuar les visiles, el Síndic dc titeuges hn obert UIM 

nova actuació d’ofici pcr tal d’esbrinar el coinpliincrit dels 
suggeriments efectuats en cl scu dia . 

En aquest sentit, el proppassat dia I0  de desembre vain 
adreqar un escrit al Conseller de Justícia per- csbrinar cls se- 
g ii cn ts as pec tes: 
- Estat de les obres ci’instal*laciri de I’equip dc radiologia 

en el Centre Periilenciari dc Girona. 
- Estat de les obres del departament de doncs dcl Ccntrc 

Penitenciari de G i roria. 
- I l s t ~ ~  dc les ohres de trasllat CIC la infermeria dcl Ccntrc 

Penitenciari de Figueres, aixi com la seva clotncici actual rle 
personal sanitwi. 

Catalunya. 
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Igualment, ens i ntcrcss&-em pel criteri del Departaiment 
de Justícia sobre la construcci6 d’un nou centre penitenciari 

Coin a resposta a I’cscrit CIC! Sindic de Greuges, amb data 
17 dc gener de 1995 cl Cloiiscllcr de Justicia va informar el 
segiien t: 

Que I’equip ctc radiologia del Centre Penitenciari dc Gi- 
runa es va instdlar el mes setembre dc 1994 i ries de llavors 
Tuticionava amb norinalitat. 

Quant ii Ics obres de remodelaci6 dcl departament de do- 
ncs de l’esnierrtat ceiitre periitcnciari varem ser informats 
que havicn estat acabades Ieccntmc~it i cstaven a punt de 
entrar en fiincionariieirí. 

En relncifj amb la infermeria del Centre Penitcnciclri de 
Iiigucrcs, el Conseller cns va itiforinar que estan finalitzant 
les obtw dc condicionainent del nou espai on s’ubicarh I’ac- 
tual hihliotcca, U n  cop acabades es podrh traslladar la infer- 
~ncria al lloc que actualment s’usa corn a biblioteca. Quant a 
la clotaci6 de persmal sanitari, actiialmcnt la infermeria dis- 
posa dcls serveis de dos metgcs, un ATS, dos auxiliars dc 
clíriica i quaire consultors-espcci,?listes que atenen les ne- 
ccssi tat s de ps iq 11 i at ria, oftal mol og i n i od o n  t OI ogia. 

En relaci6 al capteniment del Departarncnt dc Justícia en 
lorn ii la construccici d’un nou centre penitenciari a Catalu- 
nya que permetés reduir la inassii’icacici dels centres pcni- 
[enciaris R Catalunya, el Conseller de Justícia ens va 
informar que durant l’ariy 1995 cstar previst que es pugui 
rcclactar el pro-jectc dc r;onstrucci6 i que prcvisjbleincnt en- 
traria en funcimslrnenl I’any 1997 o 1998. 

E1 Sindic dc Greuges, ah;m d e  procedir al tancarnent del 
present Informe va considerar oportú visitar novamelit la 
pIcs6 Model de Darcelona i cl Centre Penitenciari dc Tam- 
gona, a l’objccte dc poder constatar pcrsonalrnent I’estat de 
Ics millores iniciades com a resulta1 dels suggerinicnts cluc 
CII cl seu dia va cfwtuar al Dcpartarnent de Justicia. 

Els resultats dc la visita eí‘ectu;ula el dia 30 de gener de 
I995 al Centre Penitenciari cle Tarragona, per r i l~ns  meto- 
dolbgjques ens ha scrnblat mes oportl‘l incloure’ls en la dcs- 
cripcili dc I’actiiacici d’ofici obcrta arran de la primera visita 
cluc figura en aquesta secciif amb el nlimero de queixa 
855194, li la que ens remetern. 

En relaci6 amb la pres6 Model de Barcelona, tot i que els 
resullats de la visita cfectuadiz durant I’any 1993 ja foren re- 
collits en I’Informe corresponent, en consideraci6 al fet que 
alguns suggeriments efectuats pel Sindic es van haver 
(I’  ajornar pcr raons pressupostkies, s’ha considerat pcr’ti- 
nent, LIII cop comprovacla la rcalitzaci6 d’nqucstes reformes, 
fer-iie ut] breu comentari. 

Durmt la visita que el Sindic dc Greuges va efectuar el 
dia 27 de gener dc 1995 es va poder constatar que la massi- 
ficacili del ccntrc penitenciari contitiua essent I’aspecte tie- 
gatiu niés important d’aqucst ccntre, si be no podem oblidar 
que solucionar aquest problema requereix la construccirj 
d’ eili nou centre peni tcnciari. 

Com a aspectes positiiis cal íissenyalar que efectivament 
havien eslat rcparats cls lavahiis dels patis de Ics diferents 

i1 c1 H t al u ll y a. 

galeries. Aqucstcs reparacions indoicn tant la xarxa de cles- 
guhs ,  com les parets i elements CIC les dependkncics, atks 
que es vil substituir la pintura dc les pnrcts pcr un revesti- 
ment de grcs, elcincnt molt ines higiknic i tki1 cle netejar. 

En rclacici ariib la tercera galcria hem de manifestar cluc 
s’havien pintat i reparat les ccl-les i cls pass“adissos, 

L’cstat de conscrvacih cle l a  quarta galeria, la més neccs- 
sitnda d’una reforma 11 fons, efectivamcnl s’cstava rcii- 
l itmnt, amb una intervcnci6 en profunditat, atks que s’hiiviii 
instnl.lat gres a les parets de la galeri;i íins i t  unii ulqaclu 
d’uns clos metres. IgunlInerit cs v a  podcr comprovar que el 
terra d’aquesta galeria havia estat totalmcnt t-criovat i sulis(i-- 
tu’it I’antic paviment per tcrratzo. En la quarta galcria tiiintk 
es va comprovar la instal-laci6 de la corresponent hugailct-in 
que pcrmet cicscongcsíion;u la general. 

Turnh6 s’havia instalht unli xarxa iiiethidica de proteccii, 
a I’alqacla del segon pis CIC I u  galcria pcr tal d’cvitar acci- 
dents dels reclusos. Aquesta mesura de seguretat ha csht 
adoptada en totes les gatcrics de la Model. 

En el dcpartarnent cspecial (celdes d’aAlainent de la cin- 
quenu galcria) ~ ’ ~ s f a v e n  remodelant les li1 times cel-les quc 
restaven per reformar. Aquesta remodelaci6 és total i inclou 
l a  construcci6 de dutxes dintre de Ics cc1-Ics. 

Resta pendent l’aclcqnació dels doriniioris antics de la 
secció oberta i s’han iniciut Ics p1-oves pel- itistal.lar-hi unes 
m arn pares d ’ id1 arn en t acli s t i c C ~ I I  c pc Imc t ran cs moriei r I es 
molksties als vei’ns dels carrers adjacents. 

Durant la visita igualment SC’IIS ini‘ormh de I’ainpliaci6 
del programa de dispensacih dc Inctadona entre la pohlacili 
reclusa, ticn entes que durant I’any 1994 aquest progr;irna es 
vil fer extensiu a tots el centres peniteticjaris catalans, amh 
la qual cosa es facilita el trasllat 11 altres centres penitcnciu- 
ris dels reclusos acollits en aquest programa i cluc t’ins ara 
no podien ser lraslladats de la Model pel- no intcrromlrrc 
sobtadainent el tractament de metaclona. 

Quant a la situaci6 de la infcrtncrta es comprovi la COIIS- 

trucciii de diies escales meth1.l iques, situades als extrcms dc 
I’cdifici per tul de poder lkcilitar I’evacunciil dels interns in- 
gressats en cas qw cs produis qiialsevnl cmei*g&ncin. 

Actuaci6 d’Ofici n6m. I 3 25/94. 
Situaci6 dels clipbsits rnuiiicipals clc detinguts r? C~tdrrnya 

Atks cluc el Sindic dc Greuges durant I’nny I994 v a  rebre 
escrits de queixa motivats pcr ]‘estat d’alg~uis dipbsi ts IIILI- 

riicipats de detinguts, cs va considerar pcrtincnt efcctuut‘ i i i i i i  
visita rl tots els dipbsits muriicip;ils de detinguts dc CataEu- 
nya  m b  1’ob.jecte de constatar-ne I’estat uctu;d i rictualitmr 
I’Informc monogrhi‘ic que sobre aquestes dcpctidkticies es 
va redactar I’any 199 1 .  

En conseqiikncia, s’obri el present expedieni ci’actuxii, 
d’ofici, del qual oferim una breu ressenya, atks qiie I’actua- 
ci l j  no csth f i n a l i t m h  i cls resultats cicfiiiitius cs prevcu cluc 
es filciti priblics en un informc rnonogrhfic tal com fkrcm 
I’any 1991. 
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En cl prcsctit expedient s’ha classificat la infsrtnacici gc- 
ncral i la coi.tespondhciu cluc el Si~~clic ha adreqat i j I S  clil‘e- 
rents ajuntaments i els resultats d’aquelles visites cluc cns 
iian semblat salis factbries. 

A horcs d’ara, ateses les visites cf‘ectuadcs als diphsits dc 
Vic, ArcI-rys dc Mar, Vilafranca del Penerlhs, Vilanowi i la 
GcltrO, Sant Feliu de X,Iobrcgat, Ripoll, Aniposta, Valls, 
’I‘ortwi, Reus, Ulaiics i Matnr6, Iiein pogut constatar, en ge- 
ncrnl, UHII millora en la situaciii d’aquestes dependkncies 
respectc ii la situaci6 en qui: es ti~ohaven l’arly 1991 . 

A tall d’excr-nplc, rlc diphsits o r i  s’hm efectuat importants 
inillores, trr-inscrivim l’iníor~ne que es redacta ai-ran la visita 
efcctuada pcrsonalmeiit per I’ Alcalde dc Tortosa i el Sindic 
el passat dia 5 cle Ljuliol dc 1994 ui Diphsit de Detinguts 
d ’ ;iq ue I1 11 c i utat . 

El Diphsit Municipal dc Dctinguts de ‘i’oriosa esth ubicat 
c‘t. la pliinta hu ixa  CIC lyedií’ici del Jutjats, situat ii la par[ anli- 
ga CIC la ciutat. 

Aqitcsl cclii‘ici ha cstat rchabllitat reccnlinent i les clcpen- 
di?iicics destinades a diphsit municipal de detinguts h a n  mi- 
llora~ ostcnsi tilernent. 

Els deiinguts poden ~icccdir al diphsit (les dcl ciirIcr dir-cc- 
iun~ent o be cn ciis dc ser trasllatlals cii vchiclcs policinls, 
dcs cl’iina entracia h;ibilit:idu ii I’eíecte per evitar l’iiitcs i 
augrncntar la seguretat cn la seva custodia i trasllat. 
131 el dipOsit h i  trobem les segiictrts clcpendhcics: recep- 

ci6, on s’instal4uran els funcioiiaris dc guiirdia licr poder 
atendre i controlar als clclinguh. 

Aquest cspai pcrinet l’nccés ii 1111 dcspatx Iiabilitut per 
jutges i xlvocnts, it la porla d’accés al pati de I’etlilki dels 
jLtt j ; i ts i al passadís on es trohcn, :i LIIIII banda, Ecs quatre 
ccl-Ics i ii l’d tra, la srila dc I.cconcixctricnts-locutori, la cui- 
r i ~ ,  el 1iiv;ibo i scrvcis de [a policia inunicipal, i 11 1’entrad;i 
dcl passadis, una depcndhicia on s ’ l ~  instal-lat ur1 whler, 
rentamans i dutxa pcr als detinguis. 

1l1 prissxlis on doricn tant aquestes depenclkncies cnni les 
cel-lcs csth iillat de la rcccpcili rniihj;iiigant unii porta ;iinb 
rcixn dc: lerro. 

I ,es tlependhicics clcscrites iotcs disposeii de veiitilacili 
natural  ini~jatqanl unes I’itiestres amb suf’icients mcsurcs dc 
seguretat, cluc tloncn ;i1 pati CIC l’ecliki (lel jutja!. 

l i 1  dipbsit, en el seu dia, tindrh habilitada una cscala cluc 
perrnetri traslladar nls detinguts direclairient 211 primer pis 
de l ’edifici ilcls Juijats o n  es troben els jutjats de 10 penat. 

. .  

No obstant aixh, 6s prcvist conciicionar-lo amb les coi~espo- 
nents rnesuces de seguretat. 

Les ccllcs disposen dc ~iorles inctiil-liclucs que obrcri e111i)- 
r i i  amb utla cspicra quc perniet vwrc tota la ccl.la, llevat del 
racli on s ’ h  instalht la turca, la qual cosa permet ccrta inti- 
mitat als cletitiguts. 

El dia de la visita, a la cel.1~1 solainent hi Iiavia cls corres- 
ponents bancs de forrnigci on s’ instal-larun cl iriatalasws ig- 
n ífugs. 

Lcs cel~les disposen cl’uns pctits I‘iIicslrons cluc doncn al 
pati intcrior descrit i pertnetcn la vcntilacici nat~iral  cnciirii 
que deixen passar poca llum natural. No ohstanf la I lur i i  ar- 
til*icial instnlkla tant c? les c e l k s  com il In resin de depeii- 
dkncies és cxccl-lent. 

Les btiinbetes de l’interior de les celdes estaven protegi- 
(les per inali CIC vidrc i Ics fincstrcs csincntdcs cstaii proíe- 
giclcs pcr un vidrc antiavalot i iinii reixii dc fcrro. 

Altres serveis dei Ililicisit 

Rctuncili cl’0fici nilm. I87 1/94 
Visita al 1)ipbsit Mirnicipsl dc Iretingirts rlc Vilnfruncn 
rld 1’cnedCs 



tren micepans. hixb motivh que cl Sitidic de Greuges SII- 

ggcrís i i  l’hlcaldc la convcnikncia de liicilitw ítls detinguts 
81m t s ca 1 ent s. 

l’cr part scva, I’Rlcaldc ciis VI-! icspondre cluc ii la vista 
clel suggeriment efectuat pel Sindic j a  s’fiiwien iniciat les 
gcstioirs per pnclcl- suhstitu ir els entrepans per hilut s culerils. 

Rcluaci6 cl’ofici núm. 18721’34 
Visita al Iliphsit Municipal dc Detinguts de Vilnnova i la 
Gcltrr‘r 

li1 dia I 3  de juny de I994 es va visitar el Iliphsit MLtnici- 
pal CIC Detinguts CIC Vilanov;~ i la Gdtril. 

L’actuul Diphsit Muiiicipal dc Detinguts dc Vilanova i la 
Cicltrli 6s de tiovii construcciri i va critrar en frmcionarneiit ii 
principis tic: l’nny 1994. 

I)espr@s cl’electiiur la visita, el Síndic VIL fer ;I I ’  Aj~inh- 
melit dc Vil;inova i la Gcl tril cls segiienís sugger ¡menis: 
- Clonvenikncia d’instal.lar un plat de dutxa :i les depen- 

clhicics dcstiIiaclcs a scrvci dcls dctinguts. 
- Possibi I itat de mi l lorar  la veriti I;icici de les cel-les a l m -  

l’ilant 1’existi:uciri de Ics lluernes. 
- Viabilitat d’inst;il-lar ulguti sistcrna de calefiwici. 
I<n el trioment cle iiiiiditzar. la rcdiiccici d’aquest Inforrrrc, 

cslerii pendents de la resposta niunicipal. 

h ~ t ~ ~ ~ i i ,  cl’0Eici niltii. 1893194 
Visita al 1)ipbsit Municipal de Iletinguts de Valls 

l i1  dia S CIC: sctciiibre es VII visitar el Iliphsit Mtinicipal dc 

Malgrat que les ol~rcs cle reliahilitxiti de E’A.jutitamenl on 
s’  iiistul-lurii el dipbsit inunicip;d no est;ui totuliwnt litialitm 
dcs, j a  cs pol constatar que Ics m v c s  clcpciiclkncies Iirm mi- 
llorat ct,nsiclcl-;ibIcn~ent cn rclacih iirnb I’antic dipbsit .  

No obshn t  aixb, el Síndic dc Cil-ellges vil cl*cctu:ir a 1’AI- 
calclc de Vdls cis scgiients suggcrirncnts: 

- Conveiiikticiai CIC rcforqar 121 seguretat del fincstral s i -  
tuat al disll-ihui’dor CIC 10s ccl-Ics, atks quc, Illalgrat clel consi- 
cienthle grtiix clcl vjdre, algun dei ingut podria cotisiclcr-ar 
cluc I6ra l k i l  guiinyar el ciirrcr a través d’tqticsi l’ineslral. 

- Necessiliil d’elecluar la insíal.laci6 de dutxes pels clc- 
ti ngnts, aliwiiys ~iiiii, hahil itaii t cl corresponent e s p i .  

- Oportunitnt de protegir el rcixat que l’a les f‘tincions de 
I‘orjat cntre Iri planta haixa i el pritncr pis, pcr tal dc guardar 
la intimilat, tant clcls detinguts  COI^ la dcls ciutaclatis que tia- 
gin d’acudir ii cfcctwir t r h i t s  ii Ics depcndkncics de la pre- 
ícctiira dc policia, s i t u d a  sota el dipbsit. 

Iletinguts dc Valls. 

Amb data 25 cl’octubre de 1994, 1’A.junt;uncnt CIC Vulls 
eiis va informar cluc j a  cs treballava en la correcci6 dels 
purits indicats pel Síndic de Greuges. 

Et dia 9 CIC setcinbrc es V I L  visitili. el ISipOsits Municipd 
CIC Ueti ngtits d ’ h i  posta. 

Arran de la visita eíectuacla cs van dcicctar alguiics dcl’i- 
ciencies, q ~ i e  van motivar cls scgiicnts suggcritiietits clel 

- Necessitat cl’elkctuar Ics repitracions pcrtiiient s cu les 
planxcs mcthl-liqires instd.lacies a les portcs dc Ics ccl-les, 
aths quc alguns dcls angles estai1 arreticais i clohlcgats, cit--. 
c~~tn~fiiucia que ofereix perill inni als clctiIiguts com als f u n -  
cionaris encarregats de custodiar-los. 

- - Convcniencia d’ inslall;ir un qx~rel I intcl-comun icidoi. 
entre cl dipbsit i cl cos de guirdia a fi quc cls dr:tiilguts p- 
gu i 11 u vi si1 r de cl LI al sev ol em ergknc i a,  

.- Ncccssitat d e  netejar cl sostre dt: la ctiir;dioia tlcl distr-i- 
buidor del diphsit. 
- Convenihcia cle Icpar;iI el vidre de pmlcccici tic la 

bombeta d ’ u n a  de les c e l k  dobles, qiic cl dia de la visiiii 
estava trencat. 

1% el inomcnt CIC fiiiditzat- la t-cdaccii, ( l ’ i ~ ~ l l i ~ s t  int*oimic, 
esterri pendcnts de rebre la rcsposta i n  LI n ici 1x1 I. 

SiIllliC de Grerrges: 



SICCCld 3 3: SEGUIMENT 

1. SEGUIMENT DE QUKIXTC3 IWCOLLIDES KN TN- 
TWRMES AN‘CEHIORS 

El Síndic vii recordar R I’A.jutitamcnt cluc, dcl cluc pl-cveu 
l’arlicle 247.2 del Decret Lcgis1;itiu 111 990, de I2  de juliol, 
sc’n deducix la impossibilitat d’utilitztir la potestat intcrven- 

El seguiment cs refereix ii qiiestions exposades en infor- tora municipal amb finalitats difer-cnts, .Ja que aixb podriu 
mes anteriors, su bstanciaiment alterades per actuacions ad- significar una desviació de poder. 
r~i i i i istra~fves de I’any 1994. Lcs refci*~ncies al Hutlletf L’ Ajuntament del Masnou ha ucccptat, l’any 19‘34, 
Qficiul clcl l’cirfurnerit s’hm cl’centcndrc cfkctuncles al núme- aquest cri tcri i ha concedit la Ilichcia sol-licitada, sciisc 
ro  203 de 1 6 dc niart; de I 994. l’esmcntat condicionament. 

Queixa I392193 (phg I308 I del h t l l e t í  Qficial dcl Pariu- 
t1zent de Cmlunyn)  
Una dilatada cxccacii, 

U n  ciLitxiii dcmnnh la intervcnci6 del Sinclic de Grcuges a 
causa dc l’incoinplimerit d’una senthicia de la Sala Conten- 
ciosa del Tribund Superior de Justícia dc Catalunya, que 
decrcth el preu .just de I’cxpropiaci6 forqosa d’uiin finca, 
propietat de I ’crnprcsa que representa. 

171 Síndic va instar en aqucIl moment I ’  Administmcici dec- 
tacla -Consel I Cumarcal dcl Harcelonks- a fer efectives totcs 
les nicsurcs que portessin al compliment de la resolució j u d i -  
cial dictada. Tot aixh amb les considcracions efcctuidcs lla- 
v o ~ ~  i qtie donem aquí per reprochides (rcmetem cl lector a la 
rer’&nci;i CIC I’lnforme que encappla nyucst comentari}. 

Posteriormeni el Conscl I Cornarcal va inanif‘estar al Síndic 
la impossibilitat d’atcnrlre cl pagametil ordenat pel ‘i’ribunal, 
pcr ~naiica de recLirsos, vista, d’una bancla, In impossibilitat 
cl’xcedir al crklit sensc autoljtzacih expressa de la Ckneralitat 
de Catalunya, i ,  de l ’ a h ,  la limitacici de l’endeutament que 
l’entitat podia supor(ar en el seu pressupost. 

Pet- aqiicstes raons, el Sindic va suggerir al President del 
Conscll Cornarcal dcl Rat-cclonks que sol4icités formalment 
de I’iirgnn competcnt de En Generalitat t’autoritzacii, per 
conccrtar una operaciri de crkdit amb cpiE atcndrc les obliga- 
c i m s  fixides en la resolucili judicial contenciosa admiiiis- 
tn i  t i va que Iiav i a decretat 1 ’ cxec uc i 6 provi si on al. 

Aix í  mateix, el Síndic vil co~iiiinicar aqucsta resnluci6 a 
la Conscllcra de Governaci6 de la Generalitat cle Catalunya, 
j a  que cl Conscll Comarca! havia fet gestions prkvies, i per 
tal que es resolgu6s dc forma motivada i expressa la sol-lici- 
Luci interessada. La Consellera tic C;ovcrn;iciti vil informar cl 
Sindic qite n’havia donat trasllat li1 Conseller d’1lcoiiornia i 
i;itianccs i y i c  inforrnaria del resultat aqucsta Instiiuciii, si 
1x2 la I nforrrwcici ofcrta resta pendent de rebre. 

L’A+jtmtatImt dc Vilanova i la Gel trli tiavia ciencgat ii 

I’associaciO de propietaris d’ una tirbaili tzacici l ’a torgm lent 
de Ilici?ncia pcr contractar cl corresponcnt servci uml:, la 
Compnyia Telefbnica, per tal corn es tractava d’uiia urbn- 
nitzaciii il*lcgal, cclificada originiuiamcnt en sbl agt-icola i cn 
la qual, malgrat UIM posterior qualií’icaci6 corri a urbanitza- 
ble no prtigramat, n o  es podia autoritzar la instal-laciri dc 
serveis sense la prkvia lraniitacici i aprovaciii clcls pertiiieiits 
p 1 anej a meli ts. 

14 Síndic, tecordant a I’ Ajuntament cl cluc prcvcu 1’arLi- 
clc 58.2 de la Llei clcl Shl rcspcctc n obres i ir-lstal-lacions dc 
carhcter provisional, aconscl1;i la i nici x i c i  del corresponcnt 
expedient de conccssi6 cle llickncia, vist pr&viaineiii l’inf’or- 
mc de la Coinissilj d’ Urbanisme. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrií, ja I’nny 1994, ha  
acceptat aquest criteri i ha ciernaririt a la Comissici d’Urba- 
riisnic la corrcsponent autori tzaci6 pel- a la coticessi6 de la 
1 I icheia sol-licitada. 

Qucixa 3tiIil93 (phg 13095 dcl I3urilcti Q/kinl del Parln- 
nient de C7~ltc~lu~iyi) 
Tincnqa cle grups d’anirnals cn nuclis urhans. Una possi- 
ble activitat molesta i insnlrrbrc escassament rcgiilnda 

I,’nl?y 1993 un c i m d h  presenth queixa per ruci dc ICS I ~ o - .  

lestics quc l i  ocasionavii 111iii cabana ainb gairehk una dotze- 
na  de gossos, sitiiacla en 1111 terreny propietat cl’un vcí, d ins 
del ierme municipal d’iiostalric; així inutcix, clerruricii u n a  
possible inactivitat iiiiin ici piil davant Ics rec Iamaci OIIS cluc 
pcr aqucstcs molkstics havia prcsentat a 1 ’ A . ~ L ~ I I ~ N w H ~ .  

‘i’r*mita(ía la queixa en qiiestifi, el Sindic va eíeciuar I L  

I’ A-juntament uti seguit dc consicfcracions, Ics quals cul ui- 
tendre acceptadcs, si més iio, cii part, atks que a f’inal dc 
1994 I’A~juntamcnt ha contuniciit cluc s’havicii rctiriil la [o- 
tal i tnt  dels gossos giiarcliits cn la citacla caixiria. 

1 ,’/?juntament clcl Masnou hwia condicionat Irt coiiccssici 
~I’tiiiii llichicia d’obres al previ pagament per la sol4iciiant 
d’un dhbi t pendent pcr un  altre conccpte. 



La continuitat del procés cducritiu dels alurnnes en eilat 
escolur- internats en hospitals es garanteix II tots els inlknts 
amb estades llargues als hospitals, niitjanptii u ~ i a  iniciativa 
cluc fou capdavaiilera a Cafrilunya i Il;,sp;inya, ctm i’ou fa 
creaciri oficird d’escoles pcr d s  infants ingrcssats en hospi- 
t d s ,  amb un  mestre cluc els atengtids en l’escolaritzacici. 

Malgrat cluc cada cop sG11 ineiiys Ics patologies i les esta- 
clcs hospitalhries dels tiens eri edat escolar, el 1kprt:Imcrit 
d’hscnyaincnt dc la Generalitat de Catalunya i 6  la respon- 
sabilitat d’csiahlir et1 els liospitals wib sei*vcis pedihtrics 
perrriaiients les cot-responents LI n i tats escolars qi ic asseguri ti 
Iu continui‘tat dcl procés educotiu dels internats cl’cdnt csco- 
I ¿Il.. 

131 Depnrtamcnt CIC Sanitat i Scguretat Social Iacilith al 
Sintlic la d a c i 6  de tols els liospitats dc Cat;ilunya yuc ofc- 
rcixen la possibilitat (1’ ingressos pcdihics estables. 

Molts cl’nquests centres clcstincn alguns llits n l’atcnci6 
yiediiitrica pcrinanent, perb d’nltres iio IIU thri dc iniiticr1-i es- 
i able. 

El Ilepartaincnt de Sariitat eiis coiuuiiich (pic la Inajoriu 
cle inalalts pediritt-ics c~+hnics, que SCSH en dcfiiii tiva cls qiic 
pndcn beneficiar-sc dc Ics ui i i  tats escolars, sliri iracints ei] 
els centrcs sarii taris que, efectivament, disposen de Ics cs- 
inentacfcs uni(ats i quc, pcr Ics ciiracteristiclues dels centrtx, 
presten assisikncia ii infilnts procedents d’ altres hospitds. 

D’altra liancla, se’ns ha íet avinent qiie Iu irnplantaci6 
cl’utii tats escolars eri tots cls ccntrcs hospitnlaris i l i l lh  serveis 
pcdihtrics pot scr p w  operaliva, sobrctot en cls ccntrcs de 
trac(ament amb estadcs curtes, o bk que la rrralaltki els ini- 

pedei x i rchre 1 ’ atcn c i li dcl s cd ~icad ors. 
Per tot nixb, vist o s  els informes clrtborats p ~ l  1lepark1- 

mcnt CIC Sanitat i Seguretat Social, el Síndic consiclcrh opor- 
tli clonar per finalitzadcs les scvcs actuacions de scguiinent 
dc la present xtuaci6 tl’of’ici, pel qiie aiccta el J)cpartament 
dc Sanitat i Scgurctat Social, sens perjudici de fer liti segui- 
nicnt dcl grarr de cornpl i tneii t per part del Dcpartamcn t 
d’17nsenyaincirt d’allh que clisposn I’ariicle 7 clcl Decret 
i 17/84, del I7 d’abril, sobrc ordenaci6 de I’lidwacici lispe- 
ciri1 i Iu scva intcgcaciri en el sisiemn eciuciktiu ordinari. 

14 s rcprese 11 t :ili t s d ’em prcscs cl ue s LI b 111 i ni stre fi pmd LI ctcs 
als centres saiiiiaris cs queixaren al Síndic clcl r c t d  de 
I’Tnstitul Catalh de la Salut cn el pagsment dc Ics factur-cs. 

1 4  1_3eprtument de Sani tat i Scguwtat Social informi el 
Siriclic quc la dcmora cn cl pagamctrt constitu’ia unit dc Ics 
pi.incipals coriseqiihcici clcl sisicirin cle l’inanprnenl de la 

sanitat en l’hmkit de tot  1’Estat i del deutc que td contrci 
l’Rclrninisii*aciri ccntml cle i’i!slat amb 11-1 Cicncralita! de (la- 

[,’any 1994, I’acclrd assolit entre el IScparlamcnt dc Sani- 
tat i Scguretat Social ¡ el Ministeri de Saniliit i Consurn pcr- 
inetrh ricostar els pressupostos i i  la rculitat i millorar la 
situaci6 financcra, la qual cusa apaivagat4 les demores cn 
els piigainents als pruvei’clors. 

t i1 I u I1 y i1 * 

Corri n cotitinuuci6 dc la iuvestigacii3 obet-ta pel Síiiclic en 
I’esinentaila actnacih cl’ofici i a Ci d ’ w i l u n r  les coiidicions 
assistcncials (lcl centre afcctat, durant I ’any I994 el Siriclic 
va sol=licihr els corresponents i nhmes  dc Ics ducs salcs [Ec 
psiquiatria dc 1? Hospitnl Clínic i Provilicial de I3;lrcelona, 
visiih les dcpciidhcics de Ics sales i obscrv8 1’csiructur;i i‘í- 
sica clc les instalhcioiis, acoinpmyat CII tot motncrit tlcls 
responsables dc l’llospital i dc la unitat. I~inalmerit, obrí Lini1 

enquesta per escrit, rnitjanr;aiit un  cliicstionari relatiu a doia- 
cions i atenciri sarii tiiria dispensatla. 

1,es observacions que rcsul teri de les investigacions eíkc- 
tuades s6n en síntesi les segiieiits: Ics I-IIJCS M E C S  CIC l’sicptia- 
tria, situadcs al 13avcl16 9, pt;mies h i 7 CIC I’Ilospitai Clinic, 
o11 estan hospitalitxzades les doties i els I ioi~ics, respectiva- 
i i ieiit, s6n d’accés restringit R I  persorial alitori tzai; les sales 
mkclico-adiniiiist rativcs scjti inol t peti tcs, anih lavuhos i vcs- 
lidors per al personal i nmtr uila Eiabitació ai’llada a les sales 
d’homcs i dc dones, vigilaclcs pcI víclco-ciirncres; Ics i‘incs- 
tres, selise cortines, s h  protegides per reixes 1nelh1.l iqiies, hi 
ha ~ i i ia  tcrrassa oherta n I’airc lliiil-e ii la sala cle dones, pro- 
tegida umb tela riieihl-lica; les hahitacions s h  g m s ,  I ~ H S  i 
tot amb set i vu i t  llits ;i la  sala cec I h m ;  Ics salcs CIC lahor- 
terhpia de la sala de Dones s6n petilcs, CIHII tamM la sith 
(l’estiir, i n o  6s pvssible instal-l:ir-hi cortiries i mumpru.es en- 
tre llits, scgoiis indiquen els facultatius. 

D’altra banda, els servcis de Psiquiatria i cte T’sico1ogi;i 
Mkclica ens van irametre l’inf’orine claborat pcls cup dcl Dc- 
partiment Assisiencid i de la Sots-llivisi6 dc f’siquiaíi*i;i i 
Psicologia Mkclica, del q u d  se segueix que cl fiO% dels mi- 
la1 ts ingressats procedei xeii d’ urgkncies, amb Iieterogcnc’hit 
clc Ixoccdhcia geogrl\l’ica i dc patologies, la qual cosa iiio- 

t iva iiiia mitjana d’cstada mds alta cluc Ics consicleratlcs cs- 
hrlarlrd en hospiials generals. 

Nom& es disposa de quaire llits (cecli ts pel Dcparcamcnt 
de Derrnatologia) per a I’hospitditmcili ci’adolcscciits. 1 ,a 
Unitat de Psiquiatria Infantil i duvcnil és i in ceutrc CIC re- 
fcrhicia, i slin totalment inwficierits els llits CIC qui: disposa 
actual rncrit. 

Les urgbncies, amb uti coiiijrigeni superior i11 cpc nczillcir 
dtrcs cctitrw, lm (lc distribuir els riinlalls, tasca qiic al tcru 
I’activitat prbpia del psiquiatre i rcclarna I’atribucii, L I ’ L I I ~  as- 
sistcrit social il l’cquip. 1 3  nccessiirizi la ct-caciti d ’ i i ~ ~  im:i 
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de curta estacla, especialment per la problernhtica generada 
pels nialalts ingressats durant la nit i quc no cs poden cleri- 
var al centre que els correspon per sector, o be pcr resoldre 
les crisi agudes que requereixin atericiii de poques hores. 

Al Dispensari, o11 es presta l’atenci6 psiquihtrica ambula- 
th-in, hi manquen especialistes. Aixi, en la Secci6 de Psico- 
somr‘tica i ‘i‘crhpia de Conducta hi ha una gran pressió de la 
demanda de tractament d’íd teracions dc la conducta sexual, 
11-1 quul n o  pot scr atesa per manca de personal. 

Pcl que fa al Centre d’hsistkncia Psiquihtrica Infantil 
(CAPTI‘), on hi ha la Unitat de Iteferkncia en Psiquiatria 111- 
fantil, I’hospitalitmció es proclueix pr-ovisioniilment il la sala 
de Dermatologia, amb quatre llits, nombre niolt inferior a la 
(lcmanda, 

Finalment, els 30 llits de la sala de Doncs i els 26 de la 
d’iioines tenen uns índexs rl’ocupació superiors al 95% 
anual, arnb 493 ingressos d’homcs i 418 de clones en el pe- 
rínde d’ 1.9.93-3 i 3.94. 

IA situació -juridica dels ingressats is :  
- Incapacitats amb resnIuci6 judicial : 0,4 dctectats 
- Ingressos voluntaris 87,596 
- Ingressos involuntaris i 2,s % (amb autoritmci6 judi- 

cial), 
La irnplicacici del jutge (Jutjat núm. 40) 6s íreqüent, SCI- 

bretot en pacients d’estada superior a 18 dics. 
L’hospi tal clisposu de I’acredi tació corresponcn t i procura 

adequar tes liinitacions cstructurals del centre al i-cspccte i 
complinicnt dcls drets del malalt. 

S’evidencicn dificultats a ampliar els recursos humans i 
la saturació dels centres de mitjana estada determina sovint 
1 ’ al I argaine n t de I ’ hospital i t xac i b dels tnal al ts. 

S’evidencia la neccssitat i conveni&ncia de disposar del 
doble de llits a la Unitat de Psiquiatria Infanto-juvenil i 
completar-la arnb hospital de dia. 

Aquestes i d’altres miliicaiices ja són estudiades pels br- 
gans de direcció nmb responsabilitat a I’Hospital, a fi de PO- 

dcr satisfer les necessitats de la demancla assistencial, 

Queixa 953192 (prig 13 18 1 dcl H u t l l d  Oficial del Parla- 
ment de Cutulunya) 
Dusprks quE? 

Aquesta implicxi6 dc diversos departaments era imprescin- 
dible per íer-lo eficaq i exigeix que s’cxccuti coordinada- 
ment entre tots ells. 

Queixa 2068I93 (p i s  13176 del h t l l e t i  Qficiul del Pmda- 
ment de Cutalunya) 
Visita als centres de menors clepenents de la Direcció 
General de Justícia dwenil del Departament dc Justícia 

En I’exercici anterior, el Síndic, per conkixcr la situacih dcls 
centres de menors dependents de la 13irecci6 General cle Justí- 
cia Juvenil i els problemes que afmten els inenors cluc hi cstan 
acollits, vil visitar tots i cadascun dels centres educatius, llevat 
dcl ccntrc I’Esperanqa, al qual es va desplaqac I’any 1994, sen- 
se considerar necessari fer cap observació. 

De la rcspostcl de I’esmentat Departament ii les considcra- 
cims fetes pe1 Sindic, s’entenia que hwien estat acceptades. 

Tot i aixb restaven pendents fer reformes a dos centres, el 
Centre Educatiu Polivalent els Castanyers i al Centre Oriol 
Hadia. 

Pel qile fa al Centre Educatiu Polivalent els Castanyers, 
la Direcció General de dirsticia Juvenil ens indici que, CCI- 

neixedora de l’estat en qu@ es troba iqucst centre, ha iniciat 
rnitjanqant la contractaci6 d’un arqu tccte, els estudis previs 
per poder dur a terme la reditmcicj d’un projecte aryuitec- 
tbnic que abasti la millora integral de tot el centre, a fi i 
efecte de millorar i sucionulitmr tant cl conjunt d’cdi I‘icis 
que el componen com l’entorn que I’envolta. 

La previsici pcs 1994 era poder comptar amb CE pinjcck 
hhsic, preveient, si la disponibilitat econbmica ho permetia, 
dcsenvolupar parcialment un prnjccte executiu per poder 
cornenqar el més aviat possible les obres de refortna. 

Pel que fa u1 Centre Educatiu Oriol Badia, I’esmentarla 
Direcció ticneral te previst realitzar millores en el incnjador 
i ha cstudiat la possibilitat d’ampliar i reformar I’hmbit de 
trcball dcls professionals. 

El Departament ha invocat la Inunca dc dotaci6 prcssu- 
posthria COM a justificaciri per no haver realitzat Rqucstcs 
actuacions fins el moment de finalitzar la redaccicj d’aquest 
informe. 

El Departament de Benestar Social, per resoluci6 de 26 
dc gener cle 1995, va íer ptiblic I’acord clcl Govcrn de Ia Ge- 
neralitat de Catalunya d’ aprovaciti del Pla de coordinaci6 de 
Incsurcs interdcpartamentds adrec;adcs als joves tutelats per 
I’Administraci6 de la Generalitat en arribar a la rngjoria 
d’edat, i va fer publiques Ics nicsures que conforinen aquest 

El Sindic ha dc celebrar que s’hagi aprovat quest pla, 
que, coiiienpt a estudiar i’any 1992 (vegeu l ’ h f m n e  al 
Piirlument, uny 1992, BOPC, nu’nz. 99, de 31 de mnrg de 
199.3, pdg.  6147)’ implica, a més del Departairient de Bc- 
nestar Social, que I’ha promogut, els departaments de Presi- 
dencia, Governacih, Ensenyament, Sanitat i ‘l’reball. 

pla, 

Actuaci6 d’ofici 2439l93 (phgs. 13 I75 i 13176 del Hutlletí 
Uficiul &E Purlument de CutuEunyu) 
Equips d’atenció a la infhcia i l’adolcschcia (EAIA) 

El Siridic va instar el Conseller cle 13enestai. Social a iirbi- 
trar amb carhctcr urgent Ics mesures quc disminniksin, úe 
forma rhpida i significativa, les llistes d’espera dels E M A ,  
que havien augmentat entre el cleseinbrc de I992 i l’octubre 
de 1993. Tgualment li va detnnnar que articulés e h  mccanis- 
mes pcr evitar que I’ingrés dels nens en centres es demori 
per inancu de pIat;a. 

Les llistes d’espera han disminiz’it en relaci6 amb i ’  nctu- 
bre de 1993, a cotiseqiiencia de I’increment de mitjnns dels 
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1ZAIA: Amb tot,  continua havent-hi llistes (I’espera; a tall 
d’exeriiple, al districte de Ciutat Vella de Barcelona s’ha 
passat dc 64 I casos periclents ii 396. 

En rclacici amb els ingrcssos cti centres, se’ns ha informat 
quc mai no s’ha clemorat un ingrbs qualificat cl’urgent; Irerb 
cl~~e, si bB cs produeixen demores per altres cusm, es confia 
de disminuir-les, siibstancialmcn~, clurant el 1 W S ,  per Init-jh 
de Ics íamílies acollidores cspccialitzades. 

El Síndic és conscient de 1’esfoi.q que [a el Departament 
CIC Bcncstar Social, particularment amb la Dircccici General 
d’htcriciri a la Iiifinciii i arnh la riicrilbria tasca dels EATA. 
D’altru banda, tota oferta de scrvcis genera una cleniaricltl 
filis aleshores IIO quantificada (quati no hi liavia EAIA, no 
hi havia llistes d’espera; perb el pr-oblcma de la infhncia 
amb risc social n o  sols existia, silili cluc cra niés gran en no 
p l e r -  1 o d i a g  ties t i car ai n t, LI tia estructura cspcci al men t cled i - 
cada a aquesta finalitat). 

114 Síndic tnmb6 tk present que, en ocasions, ccrts proble- 
nies socials quc, cn principi, han de ienir resposta pcr niitjB 
de l’assislhcia prirnhria, srin derivats a I’aiencici cspecia- 
litzuda d’iníhnis pel sol fet que hi ha algun ineiior implicat, 
pcr cxcrnplc: una lmil ia  cluc no ié recursos i té fills mc- 
tim’s. Aquest sol fct, q ~ i e  110 canvia la naturalcsn de la intcr- 
venciri cscaient dels ~‘ccursos socials (no estern davant d’un 
tiic110r maltractat, sin6 cl’un menor els parcs del qual, que 
poden ser uns parcs excei*lents, no tenen prou recursos 
econimiei) comporta un incrcmcnt, fins a cert punt fictici, dc 
la llistn d’csperc?. I4viclentment, tot aixh s’lha d’aannlitzrir amb 
i n k  cxtensi6 que la que aqucsi espai permet i fer-ho amb la in- 
iervencici CIC totes les admi nistr-acions akciadcs, arn b vista B 
riconscguir u n  k fiptirn clels rccz~rsos disponiblcs. 

l’otcs questes considcracions no impedeixeri i11 Sindic de 
reiterar la gr-cu preocupaciij produ’ida pcr la persisthiciti de 
c~isos de incnors en situacici de risc social que 110 poden scr 
i mmediatarnent tractats o que, diagnosticats, veuen dcmora- 
da I’efcctivitat de la t~~esiit ‘a cscnicnt per falta de recursos 
soc i als suficient s. 

Queixa I92193 (phg. 13 I77 del Nutllutí Oficial de6 h r i u -  
n i m t  de CatuEmyuj 
La continuitat ciitrc la pcrccpcih de la MRMI i dc Ies 
pensinns 110 contributivcs quan cls beneficiaris de la pri- 
mera compleixen 65 anys 

En I’inforrne corresponent a I’any 1993 incloíem la 
qucixa sobre l’actuaci6 d’ofici iniciada pel Síndic en relaci6 
amb el problema dcl desfasament que es produia cn la per- 
cepcici de la rcnciu rniniina c17 inserci6, u tia dc Ics actuacions 
coinpccses dins la PIRMI, per a Ics persones que tenen rnks 
de 65 anys. 

14 probleina se suscitava quan aqucstes porsoiics com- 
plci xen 65 anys, dcixcn de percebre la renda minima d’in- 
seni6 i sol*liciten u1111 peiisici no contributiva 

En el decurs d’aqucst any cl Síndic lla fet el seguinient de 
I es In e s u re s op oc t II II a 1 ~ 1  en t ad op t :ut e s pe I* LI on : 1 r s o 1 u c i 6 a I 

problema, i no t@ consthncia q~ie  s’hagi pri~dui’t ni& 
queixes. 

Queixes núm. 1097193, I650193 i I I hh193 (piig I 3  I34 del 
Hutlleti Ufirial del Parlumerif de Cdulunyu) 
Ajuts a famílies nombroscs 

En I’Tnfoi~ne de E’any 1993 incloíeni les queixes d’un 
col-lectiu de pares d’alumnes dcl Conservatori Siipcrior de 
Mirsica cie Barcelona, CII rclacici amb Ics quals el Síndic va 
manifestar cl scu dcsacorcl pel que feia (‘I la decisi6 de 
I ’  Ajuntament cte no aplicar la normativa cluc prcvcia ;ijudes 
per als aluinncs quc crceri mcmbces de iailiilies nombroses. 

171 I8 de inal-c; dc 1994 l a  Regidoria cl’El,nsenyament i 
Cu I turn de I’Ahiuntamcnt eiis com unica qul: s’liav ien resta- 
blert els ajuts per famil ¡a nnmbrosa qrie havien estat supri- 
mits en  els ciirsos ;interiors, i qire per tani les I’aniilies 
gaudeixen dels ajuts corresponents. 

hctuaci6 d’Ofici núm.  1982193 (phgs I3 t77 i I 3  178 del 
ilutlletí QJcial del Parlmwrit de Cutulurtyu) 
En relaci6 amb l’activittit dcl ccntrc d’iniciotivcs per a la 
reinserciii (CTRE) 

En I’informe corresponent ii I’aiiy 1093 ;inunci;ivciii q u c  
el Síndic de Greuges va obrir un expcdierit d’ol’ici per la1 dc 
fer u n  seguiment dcl l’uncinnnmcnt i les activitlits del Clcnirc 
d’lniciatives per a la IZeinsercici (CIRT33, cti considcru qiic 
aquesta empresa pQblica i6 com a h j c c t i u  primordial satis- 
ler el dret al treball dels presos intcrnats CII cstahliinents pe- 
nitenciaris de Catalunya. 

El C[RE es va crear pcr la Llci 5/1989, de I2 dc maig 
ent r i  en funcionament cl dia I cle gener de 1990. 

Td c m i  reconeix la I,lei dc crcacici, és una cmpresu \>Li 
blica que t& natiiralcsa d’cnlital de circ1 p ~ b l  ic mil> pet-sona- 
litat jurídica prbpia, adscrit a al Departament de Justicia dc 
la Generalitat de Catalunya, I’uctuucici CIC la qual s’ajustu ;i\ 
dret privat. 

La tasca del CTRE és la  direcci6 i organiizaciri dels tallers 
productius r? I’interior dels centres pcnitcnciaris. 

El CiRE inicih el seu funcionament coi i i  ii lwt-cu rlcl cluc 
Tiris llavors havia estat la Secci6 de ‘TrcbulI Penitenciari i 
I%rm;ici6 I’rofcssional. En cl dccurs de l ’ m y  1990 el ClKiI 
s’ocupa essciicialincnt ii constituir I’equip de treball, adqui- 
rir coneixements de la peculiaritat dei m h  penitericiari en 
la seva vessant de treball reernuncrat i rcconcluir, ordcnant- 
los, tots el riivells i ~)Ioccssos d’organitzacici operativa i de 
dirccci6, fins llavors dispersos. Durant  els anys I99 I i I992 
s’inicia de fet d’una manera mal la incichiciíi CIC les I I O V ~ S  

directrius del CIRE cn  cls tal1cr.s clcls ccntrcs pcnitcnciaris. 
Actualinent totes les presons de Catalunya disposcri dc 

tallers organitmts on cs podcti cfcctuar treballs productius 
quc cn principi i tchricament haurien cle ser format ¡us, inoti- 
vadors i irtils als interns. 



Segons ha pogut constatar personal nient el Síndic de 
Gi*cugcs, ds ccrt que en tots el mitres pcriiteiiciaris de Cata- 
lunya existeixen els tallers procluctius, perb, malgrat l’esfurq 
qul: e1 CIRE dedica 11 fxil ¡tar treball productiu als irrtcrns 
CIC les prcsot~s, encara som lluny d’arribar :I un  nivcll pIou 
satisfhcíori, 

li1 iccball productiu en els recintes penitcnciaris ks sotmes 
u difcrcnts factors que realment dificulten la possibilitat 
d’ot’erir ques t  drct als reclusos, Segons informacions iacili- 
tadcs pel CIKE, la crisi cconhmica que ciurant aqiiests anys 
ha afectat fa societat en gcncral ha iifectat el nivell de co- 
inundes provinents d’crnpreses privades. IgdmeII t  s’ ha  dc 
tenir c,ri compte que per la naturalcsa de les tasques que 
s’cfcctueri a les presons, n o  és possiblc fcr-hi certs treballs, 
que, pcr raons de seguretat, sericn vcdats en una pces6. 

Uti riltre aspecte que cliíiculta enorinernent ILI contractacih 
o acceptaciii d’enciur-ecs 6s la iinpossihilitat d’atendrc c) 
ctimplir puritual~rierit la  ícina sol-licitada. En aquest sentit 
s’l ia de tenir en comptc que els recltisos que treballen als ta- 
llcr-s Iwoductius han d’alter-nar aquesla tasca amb altres acti- 
vitats, circuinstancia cluc impedeix la dedicx i6  exclusiva il 
les tasqucs dc proclucció, amb la consegiient reduccici d’ho- 
raris tic trehall. 

llavant d’aquestes dificul tals, que clificirl ten en gran me- 
sura la possibilitat d’oi‘erir trchalI en els recintes penitencia- 
ris, cal tenir cn compte que cada dia mgmenta el nombre de 

reclusos que sol.licitcn d’accedil- :i iinii feina reinurierada pcr 
poder atendre Ics prhpies clcspcses i 

El Siridic de Greuges cn totcs les visites als cenircs p i -  
tenciaris catalaiis durant cl anys I993 I E994 s’lia itilcrcssat 
personalment pcr I’activitat dcts tnllcrs produclius i rcul- 
rncnt, si tenim en compte els espais, Ics itiversions ef’ccíu;i- 
des i el potciicial hurnh de qui: es disposa, la scnsacici 6s que 
aqriests tres factors scin desnpro‘litfits. 

1 3 1  conseqii2ncja, el Síndic de Greuges ha considcr-ai 
oportú posar cn coneixement d e  la Consellera dc Justícia, 
cluc tal com disposa I’articlc 7 dc la Lici S/lC)Xcf, de ucacir i  
del CIRE, 6s la Presidenta del seu Consell tI’A\dininistI-acici, 
cls segiients suggcritneii ts: 
- Quc s’aiigmenti la inforinaciii, adreqacta als mitjans 

empresarials, de la possi bilitat d’efectuar tt-chal Is en l’inte- 
rior dels recintcs penitenciaris. 
- Que s’cstudii’ facilitar el iuncionamei~t tic torns de tre- 

ball en els tnllcrs dels centres penitenciaris, ii 1’1 CIC podct- 
ampliar I’ofer(a de trebdl productiu i reiiiuncixt i i  tots els 
interns qire CII sol-licitin. 
- Eslablil- cls rnecmismcs cotivenients per facilitar la 

realitzaciii dc cornandcs provinents de les emprcscs priva- 
des, agilitatit cl procés productiu des de l’inici I’ins el l l i u r u -  
rncnt del producte acabat i inccntivar els iwlusos qiic Ili 

participin. 

ud;ir la seva i*aiiiíl i B. 



SIXONA PART 

CONCLUSIONS 
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- IA intervericib de diferents administracions en l’attor- 
garnent d’una llicencia urbanistica -per exemple, la que 
gestiona cl servei pdblic ferroviari i la que obié cls terrenys 
per itistal-lar les vies- requereix articular una coordinacili 
eficag per evitar dilacions perjudicials als sol.licitants, En al- 
guna ocasifi, el Sindic ha hagut d’instar aquestes administra- 
cions a cnnrdinar-se millor. 
- I-hitar situacions de fet contrhries R I’otdenament urba- 

nístic, que defineix els LISOS i l’aprofitamcrit del territori, és 
uii intergs prioritari per R la coi-iectivitat. Bs per aixb que, en 
diverses ucmions, el Síndic s’lia permks instar Pes adminis- 
tracions coinpctents a agilitar la tramitacili de les denúncies 
per possibles infkaccions urbanístiqucs i ,  ii vegades, que 
cxccu tess i n s u bs id i Ari a [nen t els cieterrn i nis presos, davant 
uiiii pr;ictica d’i nconipl iment pcrtinac;, 

-. 13 Síndic advcrtcix que els poders piíbl ics competents, 
Isslat i Ckneraliiat de Catalunya, haurien cic duI il terme un 
procks de revisi6 de la legislaciri actualinent vigcnt en ma- 
teri a (1 ’ x t i  v i t at s cl iiss i fi c adcs (moles tes, insalubres , ti oc i ves 
i perilloscs) quc la doti dcl rang adequat, la Linifiqui i 
I’adapli a la situaci6 econbmico-social clctiial. 
- E1 Síndic tainbk wiisidera que els ajuntaments hauricn 

dc fer un iis mds geiiet’alitmt cle les atribucions que IcgaI- 
ment tencri conferides per aprovar ordenances que rcguIin 
les tiiatkrics rrieciiarnbientals en el seu tcrritori i ,  al tiiateix 
temps, esdevenir, inés sovint que 110 pas ara, ngcnts actius 
conlra Ics in l’raccions mediarnhicii~als q uc se’ls denuncih. 
- Atks que la responsabilitut prihlica en rclucizi ainh les 

ucti vi tats classif’icucles és, en bona rnesura, minicipal, i que 
~nilssa sovint sernhla que no tots els ajuntaments disposin dc 
la capacitat de gestici necesshria per exercir-la, cl Síndic en- 
i611 que els poders púhlics coinpctents liaurieii de prendre 
Ics I ~ S U I ’ C S  ncccsshsies per dotar aquests aJuntaments de la 
capacitat cle gestió que ara els manca. 

T R I ~  UTA RI A 

-- Un cert iiombre de probleiries dels contribucnts amb 
1’ Acl ini ni s t racih s’cvi tarien si ni i 1 I orcssi II els iiiecaIiimcs de 
coordinacili entrc Ics administracioiis titulars dels tributs i 
aquelles qiie n’cf’cctzicn la gcsti6 o recaptaci6. En el mateix 
scntit, cl Síndic entén que tot est’orq per garantir la correcta 
notif’icwi6 dels actes tributaris, tant pel cluc fa a la corrccta 
idctitií’icacici del subjecte passiu corri dc l’objecte tributari, 
Cia de redundar en una disminuci6 de les reclamacions. 
- 111 Síndic l l a  d’insistir a recutiiaiiar a Ics administra- 

cions yiie, r2 I’hora d’aplicar el proccdiment d’embargament 
per realitzur els crkdits n favor seu qvc n o  han lct efcctius 
voliiritiiriiiineiit els deutors, cxtremin la ciim ii complir els 
mnclats del procedinictit cluc el reguh, iant per garantir els 
drets de l’af‘cctat com pcr evitar que utla crracla comporli la 
posterior nulblitat de les actuacions i demori O iInpcdcixi 

ingi.6~ a l’erari d’una contri bucili al sostenimcnt de les 
chrregucs pribl iques, perrectíiment lcgol. 

- En n o  poques ocasions, I’actuul iiormativa de clevolu- 
cirj d’ingressos indeguts n o  6s correctament aplicada pcr 
I’Ar\dministraci6. En conseqükncia, cl retorn RI ciutidh dc les 
quantitats que havia ingressat indegudament es niaicrialitza 
amb lentitud. 

SANITAT 

- La impIantxi6 total de la rcfimna cle I’atenci6 pri- 
rnhria ha dc pcrmetre un augment del nivell assistencial, 
com també, en general, que deteririiiiats drets dels zisuaris 
del sistema, corn ara el de l a  lliure elecció de mctgc, cs pu- 
guin exercir plenament; a hores cl’nrn, aquests drcts s h  iiids 
limitats allh o n  no s’ha aplicat encara la reforma dcl primer 
graó 11s si slenci al. 

- Pcr regla general, les llistcs d’cspera per a intcrvcn- 
cions quirfirgiqucs n o  scin coiiseqiihcia d’una insuf’icikiicia 
de recursos humans o hospitalaris del sistciria sanitari, sin6, 
cstrictament, de l’escassetat de recursos cconhmics per su- 
iragar la seva utilització. ‘Tot i scr conscient cluc n o  cs pot 
eIudir la lirriitacici de recizrsos econbmics, el Sitidic ha de 
fcr-se rcssb de la preocupaciii i el neguit de les pcrsoIics qiie 
veuen clernorada la scva intcrvencih i animar que continui’ 
I’esfoq de rítcionalitzaci6 de les csiidcs a l s  hospitals, per 
part dels seus gestors, a f i  de rcduir les llistes Cl’cspera amb 
la millora cl’ils dels recursos disponibles. 
- S’ha constatat que les places pcr a inalal ts ci6tiics, ter- 

minals i gent gran en centres socio-sanitaris uclecluats s6r-t 
ideriors a la dcinanda. En coiiseyiikncia, s’hiiwia cl’incrc- 
inentar-nc cl nombre I alhora Imencior l’assist&iicia clornici- 
liaria i cls programes cle suport a les famílies. 
- El Sintiic expressa la seva satisl‘accici per 1’esl‘or.r; rea- 

litzat per eliminar 1’endkrnica subpressupostacih de la des- 
pesa saiiithria. També vol fer palesli la scvii coinplaenqa pel 
fet quc s’l-iagi acollit fa rccomanacir‘, de la reobertura del ter- 
mini per sol-licitar la coiicessi6 d’ajucles públiclucs als conta- 
giats dc la sida a conseqükncia d’actuacions dci sistcrna 
sali i t ari pri bl ic. 

CONSUM 

- Davant Pa inanca cle regulacici dc les condicions objcc- 
tives de I’at~nmenat <dret d’iidiiiissih dels cmsiitnidors i 
usuaris a l s  establiments de phblica concurrkncia i per cvi tur- 
i ie u11 cís arbitrari, el Síndic lia hagut CIC reiieiw la seva reco- 
iirm~cici que cs clesplcgui cn aqiiest aspcctc la I,lei 1011 990, 
cle 15 de jtiny, sthre t’olicja CIC I’espectncle, Ics activitats re- 
creatives i cls establ iinents pLiblics. 
- Amb carhcter general, es pot dir quc, u n  cop estahlcrt 

cl marc lcgal en q u e  s’articulcn els drets dels consumidors, 
cal clesei~voIupa~-ne e1 rkgirn juridic i acahar cle clisscnyar 
els inecunisines de proicccili, pcr t a l  cluc aqiicsts drets i10 s i -  
guin simples cnuncjats de cuntiiigiit ideal sense cap possibi- 
litat cic ser reivindicats ii la prhctica. 



- La I)crsistkncia de queixes sobr-c scrvcis pirblics gestjo- 
iiais inclircctainent pel- titiii peIsona jurídic;i privada h;i mo- 
gut el Síndic ii  tornar a reitcrar el paper dc control que 
correspon a 1’Adrninistrc?ci6 titular. Mis  concretiitncnt, en 
Iclacici ainh cl subininistrarncnt d’aigua potable, s’ha conl’ir- 
niat, novament, la necessitat que les entitats locals reglarnentiri 
el servei, pa. tal cl’establit- cl rkgini juridic aplimhlc a les rela- 
c ions en tw els abonats i E’ cinpresa su hrii i 11 is t miora. 

- Per Iluitnr amb kxit contra la discriminaci6 en el m6n 
laboral, sohrctot dels immigr;ints estrangers i dc Ics mino- 
t-i es i: tn i q Lies ] 11 na Icg i s 1 ac i 6 ant i d i sc ri mi nathi a 6s ne- 
cessiciii, pcrh no suficient. Cal, a més ii m&, adoptar tota 
una &ric de I I I ~ S L I ~ C S  CH matkria educativa, d’incmtius 
cct:onCimics i (la inlormacici. 
- La rehrm;i laboral operada durant I’any 1994 s’lra 

mostrat eficaq per generar ocupaci6, perii cl Sinclic conside- 
ra que caldria millorar-ne certs aspectcs per corregir 1’afc- 
bltriierit de la protecci6 social, 
- L’extrcma inohil ¡tat de I’cntorn econbmic i tecnolbgic 

Iii pensar que es encertat seguir revisant i millorant les poií- 
tiques de fcwmacili (laboral, ocupxional, Imfessional) per 
la1 cluc cls joves es puguin adaptar als canvis del mercat dc 
trchall; perb tatnbt? per augmcntnr Pes probabilitats de trobar 
fcina als més grans de quaranta-cinc anys, ja cluc cl salt tec- 
nciliy$c és u n a  (lc les causes dc I’nlqn de l’atur CII aquest 
segiiient de la societat. 
- Les mateixes circumstiincies de iriobilitat cconhmica i 

social citades iinpmen potenciar el clesenvolupawcnt de la 
Ibrrnacici, dcs del lloc de treball, amb I’obligada responsabi- 
litat i participaci6 de les empreses i dels tt.ebaltadors. 

- fil Síndic entén que cal continuar potenciant les mcsu- 
rcs dc prevencici cn et treball pec tal cl’evitar que I’augrncnt 
de la precarietat laboral comporti un increment de la sinis- 
iríilitatt, Aixi mateix, L ~ I I I ~  regulacici més flexible de les rela- 
cions de tccball no ha d’irnpedir, ans al contrari, una 
actuaci6 inspectora fcrma i eíectiva en els C ~ S O S  rl’incompli- 
tncnt de la nortnattjva laboral vigent. 

-- Les situacions de necessitat dels ciutadans han de tenir 
una resposta. dels poders pliblics en un estat que es predica 
social i dcmocrhtic de dret. Per aixh el Siridic expressa la 
seva preocupaci6 davmt la irnprcvisib legal per protegir 
amb Ics corresponents prestacions econbrniques als vidus o 
vídues que n o  poden accedir. ii la pensi6 de vidu’itat cic la Se- 
guretat Social. En aquest sentit ha assenyalat que, tarnenta- 
blctncnt, la Llei 2611990, cie 20 dc clcsernbre, de pcnsions 
1 1 0  contrihuiives, 110 I I I C V ~ L I  la pensi6 dc viriui’tal.. 
- D’;iltra banda, i per la mateixa raci, el Sinclic 6s del pa- 

rer que els poders pLihlics haurien cl’arbitrar inesures per 
protegir Ics situacions dc nccessitat per al supervivent d’una 
convivhcia cxtrrimatrimonial o uni6 de fet. 

- Les quantics de les pensions i els íilugments lineals quc 
lian experitnentat els últiiils clos anys scmblen justi licx C ~ L I C  

el Sinclic es Imnunci’i a ihvot- d’aliworir amti augmcnts supc- 
riors les pensions it& Iiaixcs, liec t d  de garantir, eí’icac;iwnt, ILI 
suficikncia de Ics prcstwions socials clurant la vellesa. 
- Sembla cluc s’hauria dc seguir ireballntzi per eliiniIiíir 

les possiblcs clisci.iininacions en ln  Imtwciti social dc dcler- 
minats col~lcctius de rkgirns especials rfcl sisteina de Segtrrc- 
tat Social, pcr tal clc lcndir a u ~ i a  major homogcnci’tzacici en 

- EI Síndic exprcssa la seva satisfaccici pel fet qtic la dis- 
posicih addicional tctcera tlc la Llei 42/I 994, de 30 dc dc- 
sembre, dc Mes~ircs Fiscals, AchiIiistratives i CIC 1’9rdre 
Sncial, hagi rcobcrt el iermitii de sol4iciiud dc ics indeiti- 
nitzacions a favor de les pcrsoncs cluc van Ixitir pres6 a ~ 0 1 1 -  

seqiikncia dcls supbsits oh-jecte dc la I k i  d’ Amnistia de 
1977, tal corn s’liavia 1-ecoinanat. 

la I’roteccici de lots cls ciutadans. 

SERVlCIS SOCIALS 

- I g ~ d  cluc s’ha asscnyalat cn rcEtici6 amb la gent gran, 
irialgrat els progressos assolits cls tlmers anys, I ’ oferta clis- 
poniblc de places residencials a Catalunya per II personcs 
amb disininuci6 psiquicu pl-ofunda i dc resici&ncics i p isos  
assistits per il pcrsoncs í m b  disininuci6 psiquim I Icugera i 
mitjana eiicarii no respon a tota la clernancla. 
- 1,es inariifest~i~ions formulades pels ciutadans quc no dis- 

posen de recmos  econbin ics pa. aiendre les clcspeses diiirics, 
tant com l’augnient del nombrc dc per-solics cluc clepeiicn de 
I’assisthia social, niou el Sid ic  ii dcinan;ir als poders píld ics 
cluc concentrin els seus esfol-qos cn la l lu i t a  conira aquesta vul- 
tierxcili de drets bhsics de les personcs quc 6s l’ tmquistamcnt 
de la pobrcsa, qiic I T I ~ ~ ~ I  ii I’exclusih social. 
- La iinplant;icir‘> dcl E3rogra1na tle la Renda Minirna 

d’Inscrci6 (PIRMI) rnereix LI n a  valoraciri al tairieiit posili vil. 

Aixh no obstant, clavant el fkt que rle 1991 ;i 1994 s’hagi 
duplicat cl nombre dc sol.licituds pcr scr-nc henei‘iciari, i 
que entrc els stil*licitaiits hagi augmentat el nomlirc rlc p- 
sones que, totalment inserides a la societat, nornks neccssi- 
ten Una collocaci6 que ningO els ofereix, el Siiidic consiclcra 
que s’ha de determinar la qiiestici de quines necessitats 
s’han de satisfcr mitjanqant un progratna d’aquestcs caracte- 
rístiques i quines s’hituricn cl’atendre amb altres dispositius 
de protecci6 social. 

-- L’augment de les demaiidcs d’atenci6 social, precisa- 
irient en un momcnt cluc s6n grans les dificul tuts íiiianccrcs 
per atendre 1’ actual 11 i vcll cle despesa soci al, van iiioure cl 
Síndic ii plantejar en I’Tnf’orine de l’any 1993 ~iiiii rel‘lcxi6 
sobre I’Estat dcl Benestar, que va titular crl,’impactc CIC la 
crisi econbmica en la nostra societat>), en qui: ~dvocava  per 
ccrcsir alternatives yuc pernictcssin mantenir-lo. Es per aixh 
que cl Síndic manifesta la seva complacnp amb cl l’et que 
al llarg de I’any I994 li ha semblat pcrccbre 1111 consens bas- 
tant general entre les l’orccs socials i polítiques i i  defensru 
l’adnpció de mesures dc reforma, molics d’elles 1m. definir, 
perb rimb el prophsit de salvar 1’Estat del Denestur com ~ i i i a  

conquesta irrenunciable, en cl catní de la justicia social. 
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- La vigent lcgislaci6 sobrc menors és friigrncntllril-1 i, en 
part, obsoleta si tenim en compte cluc encara es regeix per 
~rna  llei de 1948. El Sindic reitera, doncs, hi conveniencia dc 
disposar cl’una legislació que abordi dc forma integral el 
conjunt de I’actuaci6 dels poders pliblics en relaci6 amb els 
menors, 
- La prolifcraci6 d’imatges televisivcs adrepdes als in- 

fants on predomina un recurs gratui’t i hrutal il la violkncia 
preocupa al Síndic, que, cn conseqiikncia, advoca per 
I’adopcici de inesures quc els protegeixin d’aqucsts mis- 
satges perjudicials per a la seva formacici; perb sobretot, es 
periiict apcl*lar a Ics cadenes de telcvisió pwqu2: considerin 
fermament Ics possibi1it;its cl’utiliizar-la no tan sols amb fi- 
nal iiats d’en tretcn ¡ment, si 116 també educatives. 

ENSRNYAMICNT T CULTURA 

- La rociiiccih de les normes que regulen la matriculacio 
cn ceritres pliblics liauria de scr més clara per evitar, tant 
corn sigui possible, que els centres en fhciti inkrpretacions 
que cl matcix Dcpartament d’ Ensen y ament considera 
crrhics,  amb els consegüents perjudicis pcr als estudiants i 
les seves iainilies. 
- El regim dc perrnankticia dels alumries en els centres 

cle Formacici Pmíessional ( d a t i u  u la lirnitacid del nombre 
cle corivocnthries 13 al d’anys per cursar uns estudis) 110 pot 
quedar ii I’arbitri CIC cada centre, anil> el pccill quc cs vulneri 
el dret a l’educnci6 dels iiliiintics, i es per aixb qiie s’hii re- 
comanat al Departament d’Ensenyament la rcgulaci6 gene- 
ral en aquest aspecte. 
- La comunitat cducativii ha qüestionat I’aplicacib que 

s’ha l e t  de la normativa de drcts i dcures dels alumnes, la 
qual ha generat situacions d’indefeiisi6 dels estudiants da- 
vant d’iina tiiiiticii de criteris liornogenis dcls brgans cluc ie- 
nen cncomunat d’aplicar-10s. Tot aixh ha empes el Síndic a 
limnular itn suggeriment de carhckr gcneral a1 Depar~mnctit 
d’hsenyament, per tal que informi els centres destinataris 
solire [’abast, els límits i cls criteris d’nplicnci6 d’aquesta 
normativa, 
- 121 Síndic considera prencupant la manca de places do- 

cents pcr 1-1 infants de ineiiys cic tres anys, que impedeix 
d’atcndre les sol-licituds anuals, tot i que és conscient que IIQ 

es tracta cl’u na ctapa 
- Aconseguir que les universitats adrnetin la possibilitat, 

prevista a la normativa vigent, que els estudiants que ~0111- 

pleixcn iities determinades condicions cs puguin traslladar a 
i i i is  dices estudis 11 bé a ls  mateixos estudis c l ’ u n  altre centre 
11 ni versitari, ha estat prhcticamen t irnpossi ble. L’au tori tza- 
ci6 dcls trasllats h a  estat sistcmhticainent negada per les 
univcrsitats catalanes, que obliguen els cstuclinnts que volen 
canviar d’csttidis universitaris a acudir ii la via cle la prc-ins- 
cripcici. 1 l  Síndic ha suggerit que no es produeixi una dene- 
gacih sistemhtica, sin6 que es resolgui clcsprks de poncfcrar, 
cas a cas, I’al‘ectfici6 a I’iiiteres p 6 b k  

escolari tzaci6 olrligatbria. 

- EI Síndic ha comprovat el greu problema de l’adscrip- 
ci6 provisiond dc les persones quc, riccedint a la I’iinci6 p6- 
blica docent, cada cucs es troben pendents de la plaqa quc 
els serh assignada el curs següent, amh la inestabilitat labo- 
ral que aixh comporta, que rcpercuteix en la qualitat dei ser- 
vei que presten. 

- Tot i eis progressos experimcn tats, encara resta pnsar- 
m@s mitjans tkcnics i personals pcrcluk els ciutadans que cs 
relacionen amb l’hdtninistmcici pcrií‘krica dc I’Estat a Cata- 
lunya vegin respectats, en tat cas, els seus cIrcts lingiiistics, 
en particular a la utilitxaci6 del catalh per- part de I’csmcnta- 
d a Ad mi n is traci 6. 

JUST f C I A 

- En 1’1nfoIinc cle 1993 es van Ibr algunes considera- 
cions sobrc I’oi.ganitzaci6 i la possible rel’ocina dc l’oficina 
xjudiciaI, amb vista ;I clotar-la d ’ u n a  gestió I~rofcssiotialitzada 
mli la colisegüent agilitació et1 la tramilaci6 clcls 
asstmptcs, tot reservant als jutges i tribunals per. la futici6 
que els atribucix la Constitucio: I’cxcrcici de la potestat Lii~- 

risdiccional. El Siridic cclchra que, el iiescinbre de 1994, el 
ConselI General dcl Poder Judicial hagi rccomnnat l’adop- 
ci6 d’algun dels canvis que va proposar. 
- Per raons d’equitnt i solidaritat social, el Síndic h a  re- 

cotnanat 1’adtiesici CIC 1’Est;tt Il;,spnnyol al Conveni Europeu 
sobrc la indemnitzaci6 a les victimcs de delictcs violents, de 
24 de novembre dc 1983. 
- L’ernprcsonament corn a reacci6 de I’EEstat duvant el 

clelinclücnt no iiconsegueix, sovint, la recducncicj i la resrj- 
cialitzacili del qui  ha comes un acte il-lícit; i d’altra bancla, la 
privaci6 de llibertat de I’infractar tnrna a perjudicar la victi- 
ma, donat cluc dificulta la rcparacici dels danys per jmrt del 
mateix delinqiient. Davant d’acpresta cv idhc ia,  el Síndic 
;ulvuca per promoure frirrnules de conciliaci6 víctima-dcli 11- 

qüent que persegueixin el rescabalament eí’ecliu dcls perju- 
dicis soferts per la víctima i ,  CII couseqiihcia, cluc s’cstuclii’ 
una niiva conccpci6 del Dret Penal que 110 cotisidcri la p i a  
privativa clc llibertat c o ~ n  il h i c a  resposta davant cl í c t  dc- 
lictiu, en 1’Binbit de la petita i rnitj:ina crimina1it;it. 
- 1,luiteI contra la droga CH els recintes pctiiteticiaris, tot 

ampliant cls programes dc dcshabituacici ciiti-e la poblacici 
rcclusa ha de scgiiir essent tina prioritat, tímt per evitar li\ di- 
fusi6 dc la sida corn per millorar les possibilitats de rcinscr- 
cili dels reclusos. 
- La rcinscrcici social dcls reclusos, per evitar que es vc- 

gin obligats a dclincluir novament, ell bona incsura reclama 
el treball productiu i i*etnunerclt a Ics prcsons, qiic pcrtneti 
obtenir uiis irigressos per mantenir la flmilia que 6s a forii, 
tant com I’ohtenciii de la t’orrriaciil que, un cop en llitierinl, 
els doni opnrtunitats de fer. una vida ii(,r.malitzada. Tot i els 
esforps que al Sindic li  consta que cs duen a tcrmc, cal as- 
senyalar que el percentatge de p b l x i f i  pciiatla ainh possi- 
l i  I i tats de trebal i ar- di 11s la pres6 6s encara petit. 
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- 131  consideracib clc !’augment progressiu de la pobla- 
ciri reclusa i iiientrc no s’xloptin mesiires alternatives ii la 
privaci6 de II ibcrtat cluc pcrinetiti rcinserir socialment les 
persones que han delinquit, sense augmentar el nombrc de 
ceclusos de les presons de Catalunya, es fa necessari, si mt5s 
n o ,  construir l i t i  nou centrc penitenciari per tat clc reduir fa 
tnassificxcici actual. 
- La tasca cle la Gcnerditat de Catalunya per millorar 

m t  les instal-lacions dels centres penitenciaris cnm els ser- 
vcis Ihrmatius, ocupcionals, ctc., que s’ol‘ereixen, amb vis- 
ta ;i auginentar les oportunitats dc 1-cinserciri social dels 
interns, 6s valorada pel Síndic coin LI positiva. AixS, 11o obs- 
(ant, aixh és una obra que IIO adinet mai balaiqos triomfants 
i quc IM dc ~~r~sseg i i i r  seme defdlcnp. 

CONSULTA n r A  KIA 

- De primcr Inoinent, cl descuneixemcni cle Iri nova re- 
gulaci6 sobre arrcndnments urbans és notablc, no sols entre 
CES llogaters, sinh també entre dgi ins  arrcndadors cluc han 
cl’aplicar-la. Al Sindic l i  consten els csl‘orqos de detccrriina- 
dcs organitmcions professionals per divulgar el contingui 
de la IIOVCI llei; pet-h, atks que afecta capes n i d t  Brnplies dc 
la poblxi6 cn una qiiestici especialmcnt truiisccndcni coin 
l’ris de l’hahitatge, considcra que 1’Administrncici no ho pot 
tractar coiii una qiiesti6 merament Iirivada, sinci que h a  de 
potenciar la infimnacici als ciutadans, dc 1iiiiiiei.a cluc les 
personcs amb pocs rewrsos no quedin itzdefenscs 1x1 íet dc 
no saber q u i n s  scin els seus drets i COIII clcl’cnsar-los. 



DUTlJATT OFICIAL DEL PARLAMENT 1313 CATALUNYA I Nlirii. 3 I 3  I 17 dc marq de 1095 209K7 
. .- 

TERCERA PART 

ANNEX i 

DADIB GIi"KAI,S DE LES ACTUACIONS 1)EL SiNnIC 13E GREUGES 

Queixcs resoltes directament en el moinerit de la 
consulta o en horm posteriors pel 
S e r vci cl ' In fo rm ac i 6 al C i u tadii 89 I 

Queixes que han donat  lloc a expedient 1 .fi83 

Actuacions d'oi'ici: 
(expedients iniciats a insthnciu del Síndic) 28 

TOTAL AC TIJA C 1 ONS 2.602 

VISITES ATESES PEJ, SERVlU 1)'INFORMACii) A L  CKJTADA 
DFX SÍNDIC DE GREIJGES 

Gener 
Fc b re r 
Masc; 
Abril 
Maig 
Juny 
Ju 1 iol 
Agost 
Setcrnbrc 
Octubre 
Novcm hre 
Dcsctn bre 

1 o3 
I44 
I32 
81 

110 
117 
96 
S8 
97 

155 
166 
98 

72 
83 
93 
54 
81 
7s 
h h 
42 
04 

1 O8 
95 
5 8  

(*) En 466 de Ics 1.357 visilcs, es va iridicar als compnreixcnts la possibilitat 
dc presciitar qucixa al  Sindic de Grcugcs, fel quc cs produí e11 243 ciisos 
(52,14%). 
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ANNEX 2 

CLASSIFICACI~ TERRITORIAL DE LES QUEIXES 

CLASSIFICACIQ TERKITORIAL 
DE LES QUEIXES 

Domicili dels reclamants 
Total expedients: 1 A83 

CATALUNYA 
Total: 1.656 

8 3 % 

Pubiacid Nom 1) re 
habitants 

D/o Pohlaciú Nombre 
Que ixes 

Calalrrnyu 6.208.581 100 % 1.656 100% 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Txragona 

4.743.692 
5 3 h. 3 O 0  
359,532 
5 69 .OS7 

76,40% 
8,64% 
5,XO% 
9,I6% 

1.367 
134 
34 

121 

82,54% 
8,10% 
2,0h% 
7,30% 



I3 Darcelona 
( -4 .743 .692)  7 6 Y! 

Girona (5311.300) 

Lleida (359.532) 

LI ~ a t  ragoria 

8 3 ‘/o U Barcelona (I .3637) 

Girona ( 1  34) 

Lleida (34) 

’Tarragona (I 2 1 ). 

Arioia 2 O 
Rages Alt Empordh 

Rarcalniics 701 t3aix Empordh 3 3  

Garrotxa 

Glrones 

Hi polles 

Solva 

Vatles Occidnntnl 

Vallbs Oriental 

o 200 400 600 800 El 1 0  % O  30 110 

Garrigues 

Noguera 

i’allnrs Jussh 

Segarra 

Segrih 

Alt Urgell 

5 1 o 15 2 o O 

Alt Camp 

naix Camp 

Baix Ebre 

Baix i-’encd&s 

Conca do liarbera 

Mantsia 

Prior a t 

nibcra d’Etire 

Tarmyorks 

Terra Alta 

.. .. .^, . . __ ~ - ., . .. . . , , .. .. ~ 



Anoia 
Ca;~l ladcs  
Hostalcts de Pierola 

Masquefa 
Piera 
T,a Pobla de Claramunt 
Santa Margarida de Monthui 
Santa Maria dc Miralles 
Vallbona d' Anoia 
Vilanova del Calni 

Igual Rda 

lhgcs 
13 al sareny 
C a r d o n  a 
Castellbell i el Vilar 
Manresa 
Moii  
Navarcles 
f i l  Pont de Vilotnara i Rocafort 
Sa I I en t 
Srmt Joan de Vilatorrada 
Sant Milteu de Rages 
S;mt Salvador de Guardiola 
Santpedor 

I~arcclotn&s 
r3 ad a I 0 11 i I 

Barcelona 
i.,'Hospitalct de I Jabregat 
Sant Adrih dc 13esbs 
Santa Colorna cle Gramcnct 

B cr gucd h 
13 agh 
Berga 
Casserres 
Clercs 
GironcI la 

Ga r rat' 
Can y el 111s 
Cu he I I es 
Snnt Pere CIC Ribes 
Sitges 
Vilanova i la G e l t r ~  

20 
I 
I 
7 
2 
I 
I 
4 
I 
1 
1 

28 
2 
1 
2 

13 
2 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
2 

7x1 
42 

663 
40 
14 
22 

11 

33 
1 
3 
5 
8 

I6 



M arcsme 
Alella 
AI-CIIYS de Mar 
Argcnt o l i a  

(h1~rci.a de Mar 
c uh1-i I s 
Cnlclcs tl’l3stl-ac: 
Cal cl I a 
Carict de Mac 
llosrius 
Malgrat de Mar 
li1 Masnou 
Mai a I. li 
Moritgat 
Ou i 11 s 
T’iiiecla dc Mar 
T’rcmiB dc Mar 
Sant Pol de Mar 
Sant Vicctiq c l e  Mnnidt 
‘rei i1 
‘Tostiern 
Vi I iissiit‘ de 1 )alt 
v ¡lassar dc Mill 

-123 
I 
1 
6 
4 
4 

I 4  
6 

13 
I o 
13 
f i  
2 
8 
3 

12 
I 
7 
I 
2 
3 
1 

15 

7% 
3 
2 
4 
1 
I 
1 
S 
3 
3 
5 
4 

12 
2 
1 
4 
7 
1 
I 
2 
2 
5 
9 



l 
i: 
t: 
s 
I 
6 
I 
S 
L 
E 

TPU 

H 
i: 
I 
I. 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
I 
I 
I 

zz 

SZ 



I 
I 
I: 
I 
I 
L 
I 
t: 
2 
t: 
2 
I 
5 
PI 
I 
I 
1 
I 
t; 
t;Z 
Ir 
9 
1 
s 
I 
S 
S 
E 
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GIRONA 

COMARCA - Pshlacio’ Nre. Queixes 

Alt Emposd~ 
L’ Armentera 
Cas tel I ci d’ Em pilri es 
I,’] 3scala 
Fi g u c re s 
Garrighs 
Palau-savcdcl.n 
Roses 
V i I a ían I 
Vilarnalla 

lfaix Ernporda 
Albons 
13Cgllr 
I ,;i 13 i s br t I r i ’ Em poId ;i 
Cal o n ge 
Cas tel 1 -PI iitj 11 ct ’ A ro 
Monl-RaS 
Pal afr-ugcl I 
Pa t il m cis 
Sant tl’eliii de GuixoIs 
Tormella de Montgrí 

Ccrda n yn 
Pu  igcerdb 

Garrotxa 
OlOt 
Les Plnncs d’ I-Iostolcs 
Sant dom les I h t s  

C; irmi.s 
Canet d’A\dri 
Cassli de la Selva 
l+wnells de la Selva 
ti 1 F’On a 
Salt 
Snrriii de Ter 
Vi Irtblarci x 

20 
I 
1 
4 
6 
1 
1 
3 
2 
1 

33 
1 
3 
7 
li 
3 
1 
2 
4 
5 
1 

1 

7 
E 
I 

35 
I 
I 
2 

25 
3 
2 
1 



RipollEs 
C: I 111 I p d e v h n o I 
Carn prodon 
Mollri 
Parcli ries 

Ri bcs dc i+escr 
Ripoll 
Sant Jmn de les Abadesses 

Qucral hs 

Sclva 
Arbúcies 
RI illlCS 

Ei rcda 
Caliles de Malavella 
I-lostalric 
Lloret de Mar 
Maqmct cle la Selva 
Sant lMiu de 13uixallc~ 
Santa Colorrra cle 1~aInc1-s 
Tossa de Mar 
Vi Iohí d'Onyar 

11 

3 
4 
1 
I 
2 
3 
3 
I 
I 
I 
1 

4 
2 
I 
I 



Garrigues 
í,cs Borges 13 ianqucs 
Castc I Ida I1 s 
J,ii Granndelh 

Nogir era 
Algerri 
Artesa de Segre 

alaguer 

Pa I1 a rs J ussh 
Calvef dc ln Conca 
Isoria i Conca IScllh 
Trcn1p 

Scgarra. 
Sant Guim de Freixenet 

Segrih 
A 1 g iiii i rc 
Corhi n s 
I, 1 e i cl a 

Urgcll 
'1'Brrcga 
Vi lagrassa 

3 
I 
I 
I 

3 

3 

1 
I 

18 
2 
1 

15 

1 
2 



TARRAGONA 

Alt Camp 
Alcover 
Val 1 m o I I 
Vi 1 abel la 

Ilnix Camp 
Carn bri Is 
Mont-roig dcl Camp 
Reus 
La Selva del Camp 

Ribera cl’Ebrc 
w i x  
Garcia 
Riba-rqja d’l lbre 
La Torre dc 1’EspanyoI 

llaix X’enedCs 
Albinyana 
13nnyeres dcl f’eneclks 
1 ,a Bisbal del Penedks 
Calufdl 
Ctltlil 
Santa Oliva 
I31 Vendre! I 

3 

23 

3 
2 
1 

17 

4 

4 

17 



Tll rrago ncs 
Creixel I 
131s l'allarcsos 
La Riera de Gaih 
Roda de Harh 
Sal o 111 6 
Salou 
'Tarrago I1 11 

Vila-seca 

3 

35 
I 
I 
1 
1 
1 
3 

2s 
2 

2 



1 
3 
I 

I 
3 
I 
I 
0 
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ANNEX 3 

CLASSIFICACIO DE LES ACTUACIONS PER LA TEMATICA QUE PLANTEGEN 

A, CLASSIFICACI6 DELS EXPICDZENTS 
PER SICCCTONS 

TcltaI: 1.7 11 

CLASSTFICACI~ DELS EXPEDIENTS 
PER SECCIONS 

Comparaci6 amb anys aiiteriors 

350 

300 

250 

200 

150 

100  

6 0  

O 

220 

4- 

150 

-t 

126 

t 

9 0  

1 2 3 4 5 6 

1. Administració general ( 22,44%) 
2. Ordenaci6 del territori ( 12,86%) 
3. Tributhria (9,230/0 ) 
4. Sanitat i consum ( 7,3696) 
5 .  Treball i pensions ( S,26%) 
6. Serveis Socials (5,26% 1 
7. Ensenyament i cultura (2 I ,4S% 1 
8. Justícia ( 1 I ,28%) 

Y Y  I 

133 

4 0 0  

350 

300 

250 

200 

150 

IU0 

50 

4 0  
7 *  It 9 ' 1  ' 2  '3 ' 4  ' 5  ' G  ' 7  

ANY 1993 

[3 ANY 1994 

' 0  '9 

1 .  Adrninistraci6 general 
2. Ordenacili del territori 
3 .  Tributhría 
4. Sanitat i cotis~rn 
5. Treball i Perisions 
6. Serveis Socials 
7. Ensenyament i cultura (* Vegeu quadre anterior) 
8 ,  Justícia 

9. Qweixes privades ilo inconcretes (435% ) 9. Queixes privades ¡/o incancretes 

(*) De les 367 queixes, 92 d'aquestes queixes pcr no substitucih 
de baixes de professorat o personal no docent 



EXPI1:I)XENTS DE QUEIXA I ACTUACIONS D’OPTCX 

1. hI)MINISTKACII6 GENERAL - I’crsonal 
- Prestacions de carhcter personal 
.- Con trac t ac i 6 ad in i n i s t rat i va  
- Coacc: i 6 ad mi H i s tra t iva 
- Eslrangeria i situació d’apatrirlia 
- Prestacions piitri tnonials 110 tribu tiiries 
- Responsabilitat patrirnoniul dc I’Aclrninistracili 
-- El procediment COIII a garantia de l’aclmiiiistrat 
- Actuaci6 IbIccs de seguretat 

74 
16 
21 
ss 
37 
19 
7 

I38 
17 

Total: 3x4 

2. ORl)RNAC16 TERRITORI - Habitatge 
”- UI-bLzllisme 
- Mccli ambient i qualitat dc vida 

46 
7 1  

I O0 

T O ~ ~ I :  220 

- ‘L‘r i b uts 
- A I tres ingressos ph blics 
- Gesti6 trihutBria 

61 
2 

9s 

To tal : .IS8 

4. SANITAI‘ 1 CONSUM - Salut pública 
- Deficikncics sanithries 
.-.. Pcrsonal sanitari 
.- Cons LI 111 

21 
18 
7 

80 

T o  tal : 126 

- Pcnsions i benel’icis derivats 
de la It RepLiblica Espanyola 
- Seguretat Social 
- Treball 

9 
53 
28 

Tutal: 90 

- Dd’icicnts fisics 
- Ileíicients psíquics 
- Cient gran 
- Nens 
- Dones 

1 6 
2 
3 
3, 
4 
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- Grups marginats 
- Rosses de pobresa 

ti 
27 

Total: 90 

7. ENSENYAMENT I CULTURA 

ENSENYAMENT - Alurnncs 
- l-’n>l:essors 
-- Parcs d’itlLImnes 
- Centres docents 
- Gesti6 x a d h i c t i  
- D’altres aspectes educatius 

- Normalilzaciri Iingiiística 
- Alires temes culturals no relatius a la llengua 

xo 
22s 

3 
28 
4 

Total : 367 

8. JUS‘lfCIA - Admirristracici de Justícia 
- 111 s t i tu c i on s pen i te nc i hi cs 
-. Menors 

148 
42 

3 

Total: 193 

9. QUlCIXES PRIVADES 
U 0  INCONCHT4TES - Privades 

- Tnconcretes 
82 

I 

Total: 83 

‘TOTAI, 1SXFET)IENTS 1.71 I 



I, A D M I N I sii HA c 16 GI-; N E A I, - I'ersonal 
- Prestacions de carhcler personal 
- Coritractacici adrniriistrati va 
- C oacc i 6 i t d  mi II i s t rat i va 
- Estrangeria i situaci6 cl'apatridia 
- Prestacions patrirnonids r1o tri tiutiiries 
- 1;2esponsabilitai patri m o n i d  dc  1' Adniinisirucici 
- 131 procediment coin a garmtia de l'iadministrat 
- Actuaci6 forces CIC seguretat 

T 
h 
S 

34 
h 
fi 
2 
27 
1 1  

Total: -103 

2. O K 1) I3N A C: I 6  T 14 K RI T O RI - Habitaigc 
- U i*fm i s I ~ I C  

- Mcdi anihiciit i qualitat dc vida 

4 
I!, 
13 

4. SANlTAT I CONSUM - Salut p6blica 
- Personal 
- Consum 

9 
2 

1 o 

Total : 21 

- Pensions i lietieficis derivats de la 11 Kcpilhlica i~sp;~nyola 
- SegLiretat Social 
- 'l'reball 

I o 
31 
12 

- Jleficicnts íisics 
- Ilclicicnts psíquics 
- Gent gran 
-- Nens 
- Dones 
-.- llosses de pobresa 

1 
2 
2 
3 
3 
26 

Total: 37 
- 



7. ENSENYAMENT I CUIJTURA 

ENSIiNYAMTiNT - Alumnes 
- Professors 
I- Gcstici Acadkrnica 

Total: 17 

- hdrninistracici cle Justicia 
- Institucions penitcncihrics 

288 
4 

Total: 292 

9. QUEIXES PRIVADES 
JII 1 I N C ON C li E TE S - Privades 

.- Inconcrctes 
29 I 

15 

Total: 306 

rr OT A L EXP’IDIIZNTS 891 



ANNEX 4 

CIASSIFICACI(r) DELS ItZXPl3X)IENTS PER ADMINXSTRACCONS AFECTADES 

Universitats I Col.legis ' 
Protessionnls (58) 

Local (539) 539 

A,itonbrn.ca (596) 5 9 6  

O 200 300 400 500 G O O  

Emoi i i ia  i Finances (6) 

Comorcal (3) 3 I Ensenyament (2901 290( . I  
Cultura (5) 

Sanilat I S.S (17) 47 
Polillca T i O P. (31) 

Agricultura R I Pesca (12) 
Treball (10) 
Justlcia (36) 

Indústria I Energia (13) 
CorncrF C I T u r m e  (4) 

Benestar Social (85) 
Medi Ambient (6) 

Altres (2) 

O 5 0  1 0 0  150 200  250 300 

1 

O 1 O0 2 0 0  300 400 5 0 0  COC! 



I3U’l%LETi OFICIAL DfiL PARLAMENTDE CATALUNYA I Nlim. 313 I 17 demarq de 19% 2 1 007 

RE LACI^ D~AJUIVTAMENTS DAVANT ELS QUE FHA INTERPOSAT 
QUEIXA O INICIAT EXPE1)IENT D’Olr”lC1: 

Alt Pcncclhs 
Castcllct i la Chrnal  
Mcdiom 
Olesa dc Uo11csvalls 
Sant Llorcnt; d ’ h r t o n s  
Sant Martí Sarroca 
Sant Pere de Riuclcbitlles 
Sa ti t S ad ur n i cl ’ A noi II 
I ‘orrel avi 1 
Vi I a fra 11 c ii d cl Pcncdks 
Vilobi clcl Penedés 

I3nges 
13alsnreny 
C:nrdo I 1  a 
Cits~ellhell i el Vilar 
M ii II rcsa 
Moih 
El Pont de Vilnmar-a i Rocafort 

13 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
2 
I 
3 
1 

4 
I 
2 
1 

8 

37 
3 
3 
2 
5 
5 
2 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 



(3 son R 

Els I-íostalcts de 13alenyii 
MmI Icu 
1,es Masies cle Roda 
‘Ihrcl16 
Vic 

c) 

140 
2 
7 
ri 

2 
2 
2 

14 

36 
2 
I 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
I 
3 
1 
I 
1 
3 
4 

8 
1 
2 
I 
2 
2 
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COMARCA - Poblaciú Nre. queixes 

VaIIks Oceicleiitd 
BarbcrB del Valles 
Castellar del Val lh  
Cerdanyola del Vallks 
M ii t ad ep e rs1 

Montcada i R e i x x  
Palau de Plcgamans 
R i po 1 1 ct 
Rubí 
S R b ii d e 1 I 
Sant Cugat del Vallks 
Sant Quirze del Valks 
Sant21 Perpetua de Mogoda 
Se II t m en a t 
Tcrrassa 
Vacari SSeS 

Vil;i(lccabdls 
Valldoreix 

VallCs Oriental 
L ' A I i1 et 1 1 a del Val I ks 
Bigues i Riel l  
Caldes dc Montbui 
c1 arclcd eu 
Les l~ranqucscs del Vii1lk-s 
Li Garl-igiz 
Grandiers 
M artorel I es 
Mollet del Vallks 
Mont 111 ai1 y- Fi gar6 
Montmel6 
Parets del Vall& 
Sant Ceiorii 
S m t  Feliu de Coditics 
Santa Eulldia de l<ont;ana 
Vilaiba Siiscrra 

53 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
0 
2 
1 
2 

14 
1 
1 
3 

25 
2 
I 
2 
3 
t 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
3 
2 
I 



I 
E 
1 
2 

I, 

1 
2 

E 

I 
9 
I 
I 

6 

2 
F 
I 

s 

I 
I 
E 
I 
2 
1 
P 
E 
I 
1 
I 

li1 

1 
I 
1 
1 
z: 
P 

Ot 
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Selva 
U 1 alies 
I-10s t a I ric 
Lloret de Mar 
Santa Coloma de FarIlers 
Tossar dc Mar 

TOTAI, GIRONA 60 

Fnsciclc quart 



--- 

Alt IJrgull 
Coll dc Nargci 

Sega r r ;I 
Sant Guim de Fixixenet 

Seg riB 
A 1 i; u ai re 
T ,lcicki 

I 
I 

1 
I 

I 
I 

I 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
I 
2 

3 
1 
2 
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TARRAGONA 

Alt Camp 
E3 l i f i  111 

V R  I 1 ni o 1 i 
Valls 

Naix Ebre 
I’Amctlla de Mar 
Camar Ics 
Del t ebrc 

Baix IBecncdi?s 
A I b i n y szn a 
Banyeres del I’enetl&s 
La 13isbai dcl Pencd&s 
c al a fe 1 1 
Cunit 
Síktltll o1 i V i l  

El Vendrell 

Montsih 
h i  posta 
Sant CaIlcs de lli Riipitu 
La Sénia 

Rihcra d’Ebrc 
Asc6 
Riba-roja d ’131~-e 

3 
I 
I 
1 

12 
I 
5 
6 

3 

18 

I 

2 
5 
1 

2 

4 
3 
1 

12 
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1 
1 

TOTA 1, TAR K A GONA 114 
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ANNEX 5 

DADES DE TRAMITAC16 DEIAS EXPE1)IENTS 

Expediorits de queixa 
( 1 , 6 0 3 )  

Expodio II ts d'actuaci6 
d'ofici (28) 

Escrits complementaris 
de queixcs (2.320) 

u Altres cscrlts (1.680) 

I¿I<SUM D'EXERCTCTS ANT'EHUORS (*I 
(dc 1984- 198s- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990-1 99 I ) 

'I'otnl expedients: 9.12fi 

0% 

ESCRITS REGISTRATS DE SOK'TIDA - 1994 
TotaI: 7.087 

1 1 Y" 

El Escrits cio tramitació 
( 4 . 6 5 1 )  

Justificants de recepcio 
de tus queixus (1.603) 

Altres cscrits (753) 

3% 

100% 
97% 

0 Arxivats (9,125) 

Resten en Irarnitaci6 ( 1 )  Roston ut1 trarriitació 
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4 1 

59% 

Resolts (1015) 

Resten en ira rnitació 
( 6 9 6 1  

I)IS?’RIRUCI6 EXPEI)JKNTS RN 
TRAM I T A C 16 R Ii: GI S ‘1” HA T S 

IIURANT L’ANY 1994 
Total: 696 

-- 

TRAMITAC16 D’EXPEDIENTS DURANT EI, 1994 

I‘xpecEienls en trknit (a I de gencr de 1994) 
d’cxcrcicis antcriors a l  1994 

Expedients rcsolts cl I993 que han 
cstnt 1-cohcrls i tramitats durant I994 

Expedients que el Sindic va trametre al 
Defensor dcl Poble duriint I993 i cluc 
quest  ha resolt clerinit ivmcnt el 1994 

0 En estudi (379) 

En tramitació atnh 
I’intcressat (40)  

En tramitació amb 
1‘Administració (277) 

Ilxpedicnts resolts pel Siridic el I993 i 
pendents de resposta de l’hdministruci6 
a 3 1 de clcscrnbrc de 1993 

I ~xpecllcnis iniciats durant I994 

79 il 

12 

I21 

x4 

1.71 I 

Total oxpcdients 2.719 

Expedicnts resolts durant I994 I .873 

Tot al experlicn ts conclosc~ 1.873 

Expedients en trhmit a 3 I -12,1994 8463 
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DURANT 1994 
Queixes admeses i inndmeses 

Total: I .873 {*I 

DURANT 1094 
Per raci del subjecte i CIC I'ohiecte 

?'otal: 457 

I 

0 Per rao del subjecte (92) 

Per rao de I'objecic 
( 3 G 5 ]  Admeses (141 6) 

Inadmeses (457) 

(*) U,dCS i13 I de dcscmhl-c dc 1994 

Tohl: 92 Total: 365 

10% 10% 1 % 2 %  

Falta de lonamcnt ( O )  

r] Anbnimcs O amb manca 
d'intores legítim (LI) 

Desistimnit interessat 

Questions privades i no 
cornpclbncia dels poders 
públics (224) 

O NO s'tian dirigit 
previarnon1 a 
I'Adrmiustrdcio (54) 

U Subiudics 139) 

O Soi.iicilcn revisió de 
sentencia (36) 




