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SESSI6 PLENARIA NUM. 68 

LA sessiú s’obre a un quart d’onze del matí i set minuts. 
Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els 
membres de la Mesa, la qual e‘s assistida per  I ’oficial major 
i les lletrades Sra. Folchi i Sra. Andreu. 

Al banc del Govern seu el president de la: Generaiitat, 
acompanyat dels consellers de Guvernucib, d’Economiu i 
Finances i de Treball, la conseklera de Justicia i els conse- 
llers de ConaerC, Consum i Turisme i de Benestar Social. 

Ordre de1 dia 

- Debat sobre [’Informe al Parlament de Catalunya em& 
pel Si‘ndic de Greuges (any 1994) (Reg. 26501) (SUPC, 
313). 

El Sr. PRESIDENT: Cornentp la sessi6. 
Aquesta sessió tindrh un inic punt de l’ordre del dia, la 

seqiikncia de la qual es descabdellara d’acord amb l’article 
144.3 del Reglament, sobre la tramitació parlamenthia de 
l’hforme anual del Síndic de Greuges, Debat sobre 1’Infor- 
me al Parlament de Catalunya em& pel Síndic de Greuges, 
de l’any 1994: té la paraula l’honorable senyor Anton CaAe- 
IIas i Balcells, síndic de Greuges, per a presentar un resum 
del seu informe. 

El Sr. SfNDLC DE GREUGES (Anton Cañellas i Bal- 
cells): Molt honorable president del Parlament, excellentís- 
sims membres de la Mesa, il~Iustríssirnes senyores diputades 
i ilhstríssims senyors diputats, comparec en el dia d’avui 
encara colpit per la notl‘cia de l’atemptat de fa una estona a 
Madrid, un atac mes dins d’una llarga shrie d’atacs contra 
les persones i les institucions que evidencien que la demo- 
crhcia és per a alguns I’enernic a abatre. Amb el desig que hi 
hagi un rhpid restabliment dels ferits, prosseguir6 la meva 
intervenció per presentar en el dia d’avui 1’Informe relatiu a 
l’activitat del Síndic de Greuges durant l’any 1994, que vaig 
lliurar al molt honorable president de la cambra el passat dia 
6 de marq i que, corn saben, ha estat publicat en el Rutlletl 
Oficial del Parlament el 17 de rnarq. 

El passat 4 d’abril vaig compareixer davant la Comissió 
Parlarnenthia del Sindic de Greuges i vaig respondre les 
qüestions que els seus membres van tenir per convenient 
formular-me. Tal com vaig dir Ilavors, vull agrair a la Presi- 
dkncia de la cambra, a la de la Comissió i als seus membres 
i a tots vostks, senyores diputades, senyors diputats, l’esforg 
realitzat per a possibilitar la cornpareixenqa del Síndic prhc- 
ticament durant el primer trimestre de l’any, prioritzant la 
seva anjlisi sobre altres qüestions que tamb6 reclamen la 
seva atencid. 

LyInforrne mant6 la mateixa estructura de I’any 1993, si 
bé, com assenyalo en la seva presentació, s’han introduilt al- 
gunes modificacions que, en la seva redacció, i amb la in- 
tenci6 d’ampliar la informaci6 sobre fa tasca realitzada, han 

comportat un  augment de la seva extensió. En aquest sentit, 
l’apartat de conclusions, I’hem fet una mica més extens, 
amb la pretensió que les conclusions amb qu* el finalitzem 
puguin ser més matisades i, per tant, més útils i entenedores 
per a conkixer la situació dels drets dels ciutadans de Catalunya 
i el funcionament de les nostres administracions públiques. 

Les actuacions iniciades durant l’any 1994 han estat 
2,602. La seva distribuci6 ha estat de 891 queixes resoltes 
directament en el moment de la consulta o en hores imme- 
diatament posteriors; 1.683 queixes formalitzades per escrit, 
i 28 actuacions d’ofici, enfront de les 17 que vam fer l’any 
anterior. En I’annex estadistic número 3 s’acompanya la 
classificació per matkries, que coincideixen amb les sec- 
cions de l’hforme, dels expedients de queixa i actuacions 
d’ofici iniciades. En l’annex nljmero 4 s’acompanya la clas- 
sificació de les queixes i actuacions d’ofici per administra- 
ci on s afectades. 

La major part de les queixes procedeixen de Catalunya, si 
b6 21 s’han rebut de la resta de I’Estat, a vegades trameses 
per comissionats parlamentaris o síndics de Greuges d’altres 
comunitats, i 6 procedien de f’estranger. Percentualment, la 
procedhcia territorial de les queixes dins de Catalunya re- 
produeix de forma aproximada els percentatges de poblaci6, 
si be amb una desviacid a i ’ a l p  de les comarques de Barce- 
lona i a la baixa de les comarques de Lleida, de tal manera 
que, del territori de Barcelona, en el qual viu el 76% de la 
pobiaci6 de Catalunya, s’han rebut el 83% de les queixes, i, 
des de Lleida, amb el 6% de la població, s’han plantejat no- 
m& el 2% de les queixes; en el cas de Tarragona, on hi 
viuen el 9% dels ciutadans de Catalunya, s’han rebut el 8% 
de les queixes, i, de Girona, amb un 9% de la poblaci6, s’ha 
remes el 7% de les queixes. 

En I’apartat estadistic l’hforme introdueix tamb6 alguns 
canvis. Així, a l’annex número 5 es dcina compte, rnitjanpnt 
una representaci6 grhfica, de les queixes admeses, el 76%’ i 
de les jnadmeses, el 24%, Quant a la distribució de les 
queixes admeses, s’assenyala que el reclamant te ra6 en tot 
o en part, a criteri del Síndic, en un 41% de casos; que te ra6 
1’Adrninistració en un 33% d’assumptes, i que en un 26% de 
les queixes admeses s’ha donat assessorament il l’in teressat 
o s’ha tram& a un altre ombudsrnan, normalment el Defen- 
sor del Poble. 

EI 31 de desembre de 1994, data a la qual es refereixen 
totes les dades aportades, el grau d’acceptaci6 d e  les consi- 
deracions que el Síndic adrep a les administracions se situa 
en un 79%. Ei percentatge de manca de resposta fins alesho- 
res 6s del 14%, i el de no-acceptació de les consideracions 
formulades pel Slndic, del 7%. 

L’altra novetat significativa en  ]’apartat estadístic 6s la 
incorporació d’una relació ordenada per rnatkries i per admi- 
nistracions afectades, de 195 resolucions del Síndic, amb un 
resum del seu contingut i la indicació de la posici6 presa per 
1’Administració: acceptaci6, no-acceptaci6 o pendent de res- 
posta. 

Una breu anhlisi de I’iimpacte de la crisi econbmica en la 
nostra societat, a la llum de les actuacions del Sindic, ens va 
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servir h n y  passat per a fer unes reflexions sobre l’ocupació 
i sobre l’estat del benestar, en aquell epigraf que des de 
l’any 1988 s’incorpora a 1’Informe sota la denominació de 
llibre segon. 

La proclamaci6 per les Nacions Unides de 1995 com 
1’Any Internacional de la Tolerhncia, I’aprofitem enguany 
per a reflexionar sobre les causes de la intolerhncia, els li- 
mits de la t o l e h c i a  i les mesures per a promoure aquesta 
tíltima. Com assenyalem en aquestes reflexions, en una so- 
cietat cada cop més rnuZticulturaI i, a més a m&, plurilingiie 
com la nostra, les dosis de tolerhncia s6n especialment ne- 
cesshries perque es pugui produir una integració respectuo- 
sa, no pas assimiladora, sense fractures en la cohesi6 social. 
Són molt pocs, i afortunadament marginals, eis que en el 
nostre país s’atreveixen a defensar discriminacions per raons 
de raGa, sexe, religi6, opini6 o qualsevol altra condici6 o cir- 
cumstancia personal o social, proposicions que, essent fhcils 
de detectar i que xoquen frontafment amb les disposicions 
de la Constituci6, poden ser afrontades amb relativa efi- 
chcia. Aixb no obstant, la intolerhncia te formes més subtiIs 
de manifestar-se, m6s difícils de diagnosticar i més difícils 
de combatre amb kxit; gairebé sempre que se’ns ha plantejat 
una queixa relativa a un suposat tracte discriminatori donat a 
un ciutadh estranger o a un ciutadi nacional membre d’una 
minoria ktnica, aquests disposaven de pocs recursos 
econbmics. La recomanaci6 que vam fer al Departament de 
Governaci6 relativa a la necessitat de regular les condicions 
objectives en quk es pot exercir el dret d’admissi6 en els 10- 
cals públics, que comentem en l’apartat 11, recomanacions i 
suggeriments de carhcter general de I’Informe, respon a Ia 
constatació d’un buit normatiu i I’evidkncia de l’incompli- 
ment del desenvolupament reglamentari de la previsió d’una 
llei aprovada per aquest Parlament. Perb no ha estat la 
queixa de cap ciutadh estranger d’economia potent el que 
ens ha perrnks reflexionar sobre aquestes mancances del 
nostre ordenament juridic, sinó, ben al contrari, la de perso- 
nes que resideixen entre nosaltres des de fa més o menys 
temps, perb que estan situades a la banda baixa del mercat 
de treball quant als seus ingressos. El Conveni europeu per a 
la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, 
de 4 de novembre de 1950, estableix en el seu article vuitb 
el dret a la vida en famíiia; aquest dret, tal com 6s perfilat 
pel Conveni i interpretat pel Tribunal d’Estrasburg, hauria 
de ser la pauta -a judici del Síndic- a aplicar en relació amb 
el reagrupament familiar dels immigrants estrangers resi- 
dents en el nostre territori; el fet que no sigui així encara no 
és conseqiikncia d’una discussió exciusivament j uridica: al 
costat de la necessitat de prendre mesures per a garantir que 
la vida de la familia dels immigrants es pugui desenvolupar 
en el nostre pais amb uns minims de suficihcia ecanbrnica 
-cosa amb la qual estern d’acord-, s’evidencia la por més o 
menys fonamentada de perdre, que ens arrabassin aquesta 
situaci6 en quk vivim, que segons els casos podem qualifi- 
car de relatiu o gran benestar econbmic. 

En aquest Informe m’he vist obligat a manifestar la meva 
p r e o c u p i 6  davant la timidesa de les actuacions adrqades a 

permetre o facilitar la integraci6 dels immigrants estrangers, 
com també davant E’augment de brots -per bé que es- 
porhdics- d’actituds racistes o xenbfobes. Els immigrants 
que arriben al nostre pais tenen, en general, un desig sincer 
d’integrar-se en la nostra societat i que aquesta societat sigui 
tambk la seva. Penso que no estem aprofitant aquesta bona 
dispasici6. Davant les actituds de rebuig amb quk moltes ve- 
gades els immigrants estrangers es troben, alguns tenen la 
comprensible reacci6 d’accentuar aquells aspectes de la seva 
identitat que més eis allunyen de nosaltres, amb la qual cosa 
estern alimentant una espiral d’incomprensi6 i d’i ntolerhn- 
cia. Tal vegada aquest rebuig social t6 el seu origen, en part, 
que no hem entks o no hem sabut explicar que la relació en- 
tre l’imrnigrant i la nostra societat, la societat d’acollida, no 
és una relació de donació gratui‘ta de la nostra societat, on 
aquesta d6na generosament en detriment dels nacionals, 
sinó que els immigrants també aporten clares contrapresta- 
cions, 

Si volem evitar que els immigrants estrangers vegin 
aquesta societat corn gueícom ali& i hostil, cal que ens com- 
portem solidhriament. Aixb no vol dir que les fronteres 
s’obrin de bat a bat, sinó simplement, i per exemple, no 
sotmetre’ 1s a una pressió policia1 d’especial intensitat, evitar 
la seva explotaci6 laboral i respectar les seves arrels cultu- 
rals des de l’exigkncia de respecte recíproc a les tradicions i 
les pautes de conducta generalment admeses entre nosaltres, 
ja que, corn diem en el llibre segon d’aquest Informe, la to- 
lerhncia ha de ser bilateral, no unidireccional. En aquest sen- 
tit, per intentar ajudar a evitar I’explotació laboral, hem 
col-laborat amb I’OIT en un estudi sobre l’eficicia de la le- 
gislaci6 antidiscriminatbria en relaci6 amb els immigrants 
estrangers i les minories ktniques en el m6n del treball, i que 
expliquem en el capítol dedicat a actuacions d’ofici. La to- 
lerhncia no és sinbnim d’inhibició, de  passivitat davant de 
qualsevol manifestació O qualsevol acci6 dels altres, la to- 
lerhncia ha de cessar davant dels capteniments individuals o 
col-lectius que vulneren el marc de referencia consagrat pels 
drets humans; en conseqükncia, no hem d’acceptar pricti- 
ques que ens siguin contriries amb el pretext d’un cert rela- 
tivisme &tic, segons el qual no podem imposar els nostres 
models culturals. És per aixb que fa tolerhncia ha de cessar 
davant d’aquells que, com en el cas d’algunes sectes, sota el 
pretext de creences diferents, sotmeten els menors a una for- 
mació, a unes prhctiques que considerem greument perillo- 
ses per a la seva dignitat com a persones, o aquells que fan 
apologia de les idees intrínsecament dolentes que avui cele- 
brem que van ser derrotades fa més de cinquanta anys. 

La llavor de la intolerhncia no distingeix entre nacionals i 
estrangers, sin6 que arrela sobre la base de les diferkncies: 
diferhncies de creences, d’opinions, diferkncies econbmi- 
ques i diferkncies fisiques. És per aixb que en aquest Infor- 
me assenyalem que, si ens remunthem en el temps, uns 
quants informes, uns quants anys enrere, hauriem de recor- 
dar que en alguna ocasió -que afortunadament no tenim no- 
ticia que s’hagi repetit- el dret d’adrnissió en establiments 
públics a que abans ens hem referit en relaci6 amb els immf- 
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grants estrangers havia estat controvertit pel fet d’invocar-lo 
per privar l’accés a un local públic, una discoteca, concreta- 
ment, a joves correctament vestits que patien una disminu- 
ci6 psiquica lleugera, per be que aparent; la ra6 addui‘da per 
la propietat de I’establiment era la reacció adversa, intole- 
rant, per tant, d’una part de la clientela, molesta per la 
preskncia de persones diferents i que dissonaven en aquell 
en tor n. 

Senyores diputades, senyors diputats, amb aquestes con- 
sideracions hem volgut, en aquesta seu i des d’aquesta tribu- 
na, recordar que el compromís que vam assumir els homes i 
les dones de Catalunya, en aprovar ]’Estatut d’autonomia, 
de prosseguir una histbria d’afirmaci6 i respecte dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i dels 
pobles requereix estar vigilant i actuar amb diligencia i amb 
fermesa en la seva defensa i en el seu desenvolupament. 

Un dels serveis que la instituci6 del Sindic ofereix als 
ciutadans 6s el que en 1’Informe exposem sota el títol <{La 
consulta dihria>>: I’any 1994 comptabilitzem un total de 
1.357 visites en aquest servei d’atenció al ciutadh. Com ex- 
pliquem en 1’ Informe, basicament es tracta d’analitzar en un 
primer moment si l’assurnpte exposat pel ciutadh qiiestiona 
alguna actuació de I’Administraci6 i si el Síndic de Greuges 
hi pot intervenir. En el cas que el Sindic hi sigui competent, 
s’orienta el promotor sobre el procediment per formular la 
queixa, se’n selecciona la documentació més significativa 
per a la investigaci6 i, si és el cas, es recullen per escrit les 
manifestacions del ciutadg que te dificultats per complir per- 
sonalment la formalitat requerida en l’article 13.1 de la Llei 
del Sindic, que estableix que les queixes li han de ser pre- 
sentades per l’interessat mitjanpnt un escrit raonat i ~CQIII-  

panyat dels documents que poden servir per aclarir el cas. 
En altres ocasions s’indica als ciutadans que han de plante- 
jar previament el seu cas a 1’AdministraciÓ competent per 
tal que resolgui allb que escaigui sobre la seva pretensi6. 

Voldria fer observar, senyores diputades, senyors dipu- 
tats, que en moltes d’aquestes visites i de les que tenen lloc 
amb motiu de la tramitació d’una queixa ha estat relativa- 
ment freqüent la manifestació de suspichcies sobre la volun- 
tat real de resoldre un afer per part de les administracions, 
els seus gestors, els dirigents politics, l’Adrninistraci6 de ’ 
justicia o el mateix Síndic de Greuges. Davant d’aixb ens re- 
suIta inevitable preguntar-nas el perque de la malfianga a 
qu& ens hem referit de no pocs ciutadans que acudeixen a la 
institució en relació amb les intencions o els capteniments 
dels gestors públics, dels governants i, podríem afegir-hi, 
dels polítics en general. En aquest punt -i amb tota la caute- 
la i admetent de bell antuvi tota opinió raonada que sostin- 
gui una altra cosa- ens sembla que en part aquesta actitud 6s 
deguda a la intolerhncia que ha comengat a instaHar-se en no 
pocs comportaments politics i mitjans de comunicació. És 
cert que l’opinió pública ha estat sacsejada per casos greus 
dp irregularitats que són responsables, en bona mesura, 
d’aquesta desconfianga; ara bé3 pensem que també hi in- 
flueix la profusi6 de desqualificacions dels adversaris poli- 
tics sense raonar I’error de les seves accions o de les seves 

opinions, la qual cosa dificulta en gran mesura que el ciuta- 
dh del carrer pugui ponderar els interessos en preskncia, en 
no deixar-se lloc per al matís ni per al dissentiment parcial 
que suposa a la vegada l’acceptaci6 parcial dels postulats O 

les raons de l’altre. 
Si els hagués de dir quines s6n les dues coses que en 

aquests moments més em preocupen com a síndic, els diria 
que, d’una banda, aquest creixement de la intolerhncia, en 
tant que es pot projectar sobre el conjunt de la vida social i 
dificultar un projecte de vida en comú i fer impossible la 
confianqa en la soluci6 raonable i justa de qualsevol proble- 
ma a m b  el qual ens haguem d’enfrontar; d’una altra, el repte 
de mantenir la cohesib social enfront dels desequilibris 
econbmics que porten a la marginaci6. 

Davant la Comissi6 del Sindic de Greuges, fa uns dies 
deia que, en abordar les qüestions que s6n objecte de consi- 
deració en el capítol de serveis socials, es pot reflexionar 
des de dos punts de vista: el dels recursos disponibles, la 
seva utilitzaci6, les mancances que tenim, i, un altre de més 
general, sobre e1 model de societat, la societat en la qual es- 
tem, la societat cap a on volem anar. D’acord amb el primer 
procés de reflexi6, que és sobre el qual es basteix l’hforme, 
constatem que les places per a maialts crbnics terminals i 
gent gran en centres sbcio-sanitaris adequats són inferiors a 
la demanda i que, en conseqühncia, s’hauria d’incrementar 
el seu nombre i, alhora, potenciar l’assistkncia domiciliiririn i 
els programes de suport a les families. Tnmbk hem constatat 
que, malgrat els progressos assolits pels darrers anys, l’ofer- 
ta disponible de places residencials a Catalunya per a perso- 
nes amb disminuci6 psíquica profunda i de residkncies i 
pisos assistits per a persones amb disminució psíquica Ileu- 
gera i mitjana encara no respon a tota la demanda. D’altrsl 
banda, sabem que les despeses de manteniment d’allb que ja 
tenim en marxa fan dificil realitzar en un futur immediat no- 
ves inversions al ritme que segurament caldria. 

El nombre de persones que depenen de l’assistkncia so- 
cial per a atendre les despeses diiries augmenta; un exemple 
11’6s que s’ha duplicat el nombre de sollicituds per ser bene- 
ficiari del programa de renda mínima cI’inserci6, el PIRMI, 
entre els anys 1991 i 1994. Entre els solkitants del PIRMI 
ha augmentat el nombre de persones que, totalment inseri- 
des en la societat, nomes necessiten una col~locació o un lloc 
de treball, que no se’ls ofereix. L’augment de les demandes 
d’atenció social, precisament en un moment en qu8 shn 
grans les dificultats financeres per a atendre l’actual nivell 
de despesa social, va rnoure’ns a plantejar en I’Informe de 
l’any 1993, corn els he recordat abans, una reflexi6 sobre 
l’estat del benestar, que varn titular {(L’impacte de la crisi 
econbmica en la nostra societat)), en quk advocivem per cer- 
car alternatives que permetessin mantenir-lo. Ens ha semblat 
percebre -i ho dic amb gran satisfacció- un consens bastant 
general entre totes les forces socials i politiques a defensar 
l’adopció de mesures de reforma amb el propbsit de salvar 
l’estat de benestar. Ara bé, les mesures per fer-ho possible, 
avui encara vagues i imprecises, s’hauran de definir, i caldrh 
fer-ho aviat. 
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Es important gestionar bé els recursos púbiics disponi- 
bles, encertant el disseny de programes de suport de la 
col*lectivitat en aquelles persones que es troben en una con- 
tinghncia de necessitat. El programa del PTRMI, en aquest 
sentit, es mereix una vaEoració altament positiva. És impres- 
cindible, tanmateix, encertar les mesures que fomentin 
l’ocupació, i és per aixb que hem destacat en 1’Informe els 
elements positius de la reforma laboral d’aquesta perspecti- 
va, tot i assenyalant uns aspectes on ens sembla que cal en- 
fortir la psotecci6 social en relaci6 amb els treballadors amb 
contractes d’aprenentatge o a temps parcial. Perh segura- 
ment tot aixb, que és molt important, 6s irnportantissim, en- 
cara no és suficient. 

Igual que la tolerhncia tt5 uns límits, tamb6 els tk la pro- 
tecci6 social, corn a manifestació de la responsabilitat social 
enfront dels membres de la societat, Té uns límits positius i 
uns límits negatius, un llindar per sota del qual, si s’abando- 
na la persona a la seva sort o adversitat, hi ha el perill cert 
que es despengi del grup i esdevingui un ciutadh amb drets 
només nominals; un llindar per sobre del qual es fomenta Ta 
no-assumpci6 de les prbpies responsabilitats persenals, fa- 
miliars o de la unitat de convivkncia de qu& es tracti, i es 
d6na ales a Ea ineficikncia i, en definitiva, s’impedeix I’aten- 
ci6 social a aquells que veritablement la necessiten. Trobar 
el punt d’equilibri 6s molt difícil, perb aquest és el gran rep- 
te que tenim plantejat i que va més enllh de Ia mera gestiú. 
És molt important gestionar bé, perb no és suficient, sinó 
que cal entrar de ple en el m6n de les idees, dels ideals, de 
les ilhsions cokctives; en tot aixb, vostks, senyores diputa- 
des, senyors diputats, tenen, com a representants del poble 
de Catalunya, molt a dir, tenen la responsabilitat de fer 
aquest exercici d’ imaginació. 

Al llarg de 1’Informe hem assenyalat tamb6 hmbits de 
l’actuaci6 administrativa que han experimentat progressos, 
corn, per exemple, les millores en la infraestructura d’alguns 
centres penitenciaris i el tractament dels interns per tal de 
possibilitar la seva reinserció social. Hem subratllat també 
modificacions normatives que han vingut a corregir situa- 
cions injustes o perjudicials, com ara la reobertura dels ter- 
minis per a salalicitar ajudes als contagiats del virus de la 
sida, com a conseqiikncia d’actuacions del sistema sanitari 
piiblic, per6 persisteixen, en la nostra opinió, mancances 
normatives i dkficits en el funcionament de les nostres admi- 
nistracions. 

Tot seguit em referir6 a alguns dkquests aspectes que co- 
mentem, junt amb molts d’altres, a bastament, en el nostre 
Informe. En altres ocasions m%he referit que t’enquistarnen t 
de la situació d’atur té com a efecte més punyent -no po- 
ques vegades- la pkrdua de I’habitatge. De tant repetir-ha 
pot sonar a la canq6 de l’enfadós, perb hi ha una eoincidkn- 
cia general a considerar la pkrdua de I’habitatge corn una de 
les causes econbmiques que aboquen més freqüentment les 
persones a la marginaci6. És per aixb que he d’insistir en la 
demanda a les administracions competents &una especial 
sensibilitat per a acarar i per a ajudar a resoldre el problema 
de la manca d’habitatge. 

‘ 

La sensibilitat de la societat davant els problemes me- 
diambientals ha crescut, perb sovint la seva traducci6 en 
mesures eficaces és molt lenta. En I’Informe destaquem les 
insuficihcies del m a c  normatiu regulador de les activitats 
molestes i insalubres, la utilització poc en&rgica de les facul- 
tats que el marc vigent ja reconeix a les administracions pú- 
bliques i els problemes de gesti6 amb que es troben alguns 
ajuntaments per a fer complir la normativa, tot i tenir la vo- 
luntat politica de fer-ho. El resultat final de tot aixb 6s que 
sovint les persones afectades per una activitat d’aquesta na- 
turalesa no veuen respectat el seu dret a un medi ambient 
adequat per al desenvolupament de la persona sense que les 
seves demandes adreGades a les administracions serveixin 
de gran cosa. La formulació antecedent tk l’askpsia de les 
formulacions juridiques, perb al darrere hi ha, senyores di- 
putades, senyors diputats, per exemple, persones desespera- 
des per no poder dormir corn a conseqükncia de sorolls 
fragorosos que tothom els diu -e1 Sindic també- que no te- 
nen l’obligació de suportar. 

Les administracions han exhibit una bona disposició a 
atendre les consideracions del Sindic en l’hmbit de la gestió 
i la recaptaci6 tributhies -en l’lnforme en  posem diversos 
exemples-, perb em sembla important insistir en la necessi- 
tat de millorar encara més els mecanismes de coordinaci6 
entre Ies administracions titulars dels tributs i aquelles que 
n’efectuen la gestid o la recaptaci6. 

En sanitat destaquem I’esforq realitzat per a equilibrar el 
pressupost i la despesa sanithria i tambk la tasca d’avaluació 
dels serveis i prestacions sanitaris i sbcio-sanitaris duta a 
terme particularment per les unitats d’admissions i atenció a 
l’usuari, en la mesura que suposa veure i tractar E’usuari 
C Q ~  un client i no COM un mer administrat. Tot i ser cons- 
cients que els recursos econbmics s6n iimitats, he de fer-me 
ressb de la preocupació i el neguit de les persones que veuen 
demorada la seva intervenció quirlirgica i que en algunes 
ocasions I’exist&ncia d’una llista d’espera de determinada 
extensi6 suposa a la practica una denegació d’assistkncia. Si 
el sistema pGblic no li dóna resposta, entenc que s’hauria 
d’assurnir el rescabalament de despeses de la intervenció 
privada, després $’un estudi rigor& de les circurnsthncies 
concurrents en el cas i l’acreditarnent de  la urgkncia de la in- 
tervenció. Pot semblar un contrasentit que sigui aquest pro- 
blema, que no és privatiu del nostre país 4 s  estrictament de 
recursos econbmics, per a atendre la factura de la interven- 
ció, i IIQ de manca d’infraestructura material humana-,.., 
que el síndic advoqui pel rescabalament de la despesa. Ente- 
nem que seria preferible la intervenci6 de la xarxa pública, 
encara que s’hagués de pagar a crkdit, perb el que ens sem- 
bla no admissible és la mera denegaci6 d’assisthcia, 

En relaci6 amb el consum, hem recomanat a I’Adminis- 
traci6 competent que dicti les normes reglamenthies que 
permetin fer efectius els drets que les Eleis vigents reco- 
neixen als consumidors i usuaris. Aixi hem insistit en la ne- 
cessitat que els ajuntaments titulars del servei de 
subministrament d’aigua potable reglamentin les seves rela- 
cions amb els abonats. Actualment, en la majoria de munici- 
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pis aquest servei públic continua regint-se pel Reglament de 
verificacions elkctriques i regularitat en el subministrament 
d’energia, que s’hi aplica per analogia. També hem fet di- 
verses gestions amb el Departament de Comerg, Consum i 
Turisme en relació amb l’extensi6 de l’obligació dels esta- 
bliments oberts al públic de disposar d’un model unificat de 
fulls de reclamació. 

En 1’hmbit dels serveis socials volem destacar I’esfoq 
realitzat per a reduir les llistes d’espera dels Equips d’Aten- 
ció a la Infhncia i a I’Adoleschcia, els EAIA, tal corn vam 
demanar al conseller de Benestar Social, perb hem de reite- 
rar la greu preocupaci6 que ens produeix encara la persistkn- 
cia d’alguns casos de menors, amb situaci6 de risc social, 
que no poden ser immediatament tractats o que, diagnosti- 
cats, veuen demorada l’efectivitat de la mesura escaient per 
falta de recursos socials suficients. Aquest es un altre cas de 
llista d’espera que hauria de merhixer, en la meva opini6, tot 
el seu recolzament, senyores diputades, senyors diputats, per 
solucionar-se en un termini relativament breu. 

En 1’Informe hem dedicat una especial atenció a la relat- 
ci6 entre els infants i la televisió, amb la finalitat de plante- 
jar la possibilitat de fer un ús adequat i formatiu del seu 
potencial, la qual cosa requereix el concurs de les cadenes 
de televisió. També m’ha semblat necessari referir-me crlti- 
cament a 1’Informe a reportatges hudio-visuals o grhfics que 
exhibeixen a menors relacionats amb fets delictius, corn a 
imputats O corn a familiars d’aquests o fins i tot com a vícti- 
mes, ignorant l’especial protecció que segons les normes jw- 
rídiques els infants mereixen. 

En relació amb l’ensenyament i cultura varn mostrar Ea 
nostra preocupació davant l’aplicació d’uns criteris d’admis- 
si6 en els centres basats en la proximitat del domicili parti- 
cular, que en ocasions poden comportar una concentraci6 
d’alumnes d’ktnies diferents en uns centres concrets d’una 
població que no respon a la proporci6 existent en el seu con- 
junt i que pot alimentar actituds xenbfobes. Es per aixb que 
valorem molt positivament les instruccions fixades pel De- 
partament d’Ensenyament per a evitar que es produeixin 
aquests fets. 

També en relaci6 amb el Departament d’Ensenyament 
hem formulat alguns suggeriments de carhcter general, uns 
dels quals han estat acceptats -així, per exemple, en  relaci6 
amb el regim de permankncia en estudis de formaci6 profes- 
sional- i uns altres no -com ara, per exemple, sobre la ne- 
cessitat d’informar els centres de la normativa, dels drets i 
deures dels alumnes, per tal d’evitar-ne aplicacions incorrec- 
tes, que sovint generen indefensió iJo condemnen les actua- 
cions sancionadores, justificades, a esdevenir ineficaces. 

Senyores diputades, senyors diputats, en aquest repbs ac- 
celerat del sumari de l’hforme, permetin-me recordar que 
en I’hmbit penitencari ens referim a la massificaci6 de les 
nostres presons com al seu problema m6s gran i a la necessi- 
tat de, si mes no, construir un nou centre penitenciari, alhora 
que advoquem per l’adopció de mesures alternatives a la 
presó en l’irnbit de la petita i mitjana criminalitat per a 
aconseguir la resocialització del delinqüent i el rescabala- 

ment de la victima. Per rams d’equitat i de solidaritat social, 
hem recomanat en I’Informe I’adhesi6 de I’Estat espanyol al 
Conveni europeu sobre la indemnització a les víctimes de 
delictes violents, de 24 de novembre de 1983. En aquesta 
mateixa linia, fa pocs dies el ministre de Justicia i Interior va 
informar de l’aprovaci6 pel ConseIl de Ministres del Projec- 
te de llei d’ajudes i assistkncia a les victimes dels delictes 
violents. Tot i que no hi ha entre arnbd6s fets una relació de 
causa-efecte, ens congratulem d’ aquesta coincidkncia. 

Na vull concloure sense dir dos paraules sobre el des& 
aniversari de l’aprovaci6 per aquest Parlament de la Llei re- 
guladora del Sfndic de Greuges, de 20 de marq de 1984. 
Com vostks saben, des del 20 de marq de l’any passat fins al 
20 de maq  d’enguany, de 1995, hem celebrat alguns actes i 
organitzat algunes activitats amb la finalitat de fer balanq de 
la feina feta i preparar-nos per a millorar el nostre servei aIs 
ciutadans de Catalunya. Des d’aquesta tribuna vull agrair el 
suport que tota la cambra, i en especia1 la seva Presidencia, 
ens ha dispensat per fer-ho possibIe. 

Senyores diputades, senyors diputats, una vegada mes, 
moltes grhcies per la seva atenci6 i la seva coHaboraci6. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor síndic. Ara el 

debat prosseguir& amb les intervencions dels representants 
dels grups parlamentaris, les quals podran ser d’un mhxim 
de quinze minuts per a fixar posició. L’ordre ser2 de menor 
a major. El Grup Parlamentari Mixt: senyor Reguant, té la 

El Sr, REGUANT: Grhcies, senyor president; des de 
l’escó, amb motiu de la brevetat que penso donar a aquesta 
intervenci6. Des de la mixirna consideració i estima per la 
figura del síndic de Greuges, senyor Anton Cañellas, agrair- 
li la seva presbncia aqui, el contingut de la seva intervenció i 
el contingut del seu Informe, que m’he llegit de manera de- 
tinguda i acurada. Vull remarcar i agrair també el seu posi- 
cionament valent per a assenyalar aquelles mancances que a 
voltes ens fan contradir Govern i oposici6 i que resulta que 
ell les assenyala, doncs, a voltes en un sentit, a voltes en un 
altre sentit. Perb, en tot cas, queda en relleu que la tasca que 
fa la Sindicatura és absolutament imprescindible. 

Si no, del seu llibre primer, en la primera part i en les se- 
ves seccions, es pot passar revista que per fer aquesta tasca 
es necessita un esforq, un rigor i un treball quotidiA amatent 
i permanent. Les conclusions de la part segona del llibre són 
precisament les que es desprenen de la part primera i del 
conjunt de la seva interpretació. I, pel que fa a la part tercera 
i als seus deu annexos, també s6n dignes de consideraci6 i 
responen a una realitat palesa. 

De1 llibre segon, la seva reflexió, que aqui n’ha fet, en fi, 
unes pinzellades, respecte a l’irnpuls que des de la Sindica- 
tura de Greuges es dóna a Ia Resolució 481126, de 1’Assern- 
blea General de les Nacions Unides, que va proclamar l’any 
1995 com a Any Internacional de la Tolerhncia, em sembla 
que aixb ha ocupat un espai important en el seu discurs, j a  
que no endebades ell valora -i crec que és una reflexió que 
tots ens podem fer- que sense tolerhncja difícilment hi pot 
haver justícia social, cohesi6 social, equilibri social. 

paraula. 



DIARI DE SESSIONS / P - Nlj,m, 121 I 19 d’abril de 1995 / SESSIONS PLENARIES Núms. 67,68 i 69.1 6709 

És per aixb que em sembla que cal felicitar la Sindicatura 
de Greuges, en la persona del seu síndic, i el seu equip de 
coI*laboradors i animar-los que persisteixin en aquesta tasca, 
que 6s, si m6s no, clarificadora i que és un punt de referen- 
cia per a tots els diputats i diputades d’aquesta cambra. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada senyora 
Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Gracies, senyor president. 
Iklustres senyores i senyors diputats, en compliment d’allb 
que disposa l’article 30 de la Llei de Catalunya 14/€984, de 
20 de maq, se’ns posa davant I’Informe al Parlament de Ca- 
talunya, ernbs pel Síndic de Greuges, corresponent a I’any 
1994. 

El passat 4 d’abriI vkem debatre en Comissi6 l’hforme 
en presencia de l’honorable síndic senyor Cañellas, de l’ad- 
junt al sindic, senyor Bartlett, Secretaria General, cap de Ga- 
binet i assessors d’Area. Ja en Comissi6 vbem manifestar el 
Grup Parlamentari Popular el nostre suport i la nostra felici- 
tació, que avui reitero a tots ells i a tot l’equip, pel seu tre- 
ball i per les innovacions introdui’des en la redacció de 
I’Informe, Informe que no varia la divisió en dos llibres, el 
primer dels quals es divideix en tres parts: Ia primera, dedi- 
cada a I’exposici6 de les actuacions de la Sindicatura durant 
l’any 1994; la narració de les queixes rebudes o de les actua- 
cions d’ofici dutes a terme continua essent l’eix de 1’Infor- 
me, reflex dels problemes suscitats pels ciutadans de 
Catalunya. La segona part, dedicada a les conclusions que es 
deriven de les actuacions realitzades per l’honorable síndic 
durant el 94, agrupades per capitols, donat el treball realitzat 
en les tretze seccions, o, millor dit, les tretze Brees en qu& 
s’organitza la institucid del Sindic, a les quals faré referim- 
cia m6s endavant. A la tercera part hi trobem les dades gene- 
rals de les actuacions, agrupades en diversos annexos de 
contingut bhsicarnent estadístic; cal destacar la innovació es- 
tadística del grau d’acceptació de les queixes i les conse- 
güents referhies del Sindic adreGades a departaments de la 
Generalitat, diputacions provincials, pariferica i ajunta- 
ments. 

Del nombre de recomanacions fetes per l’honorable sh -  
dic, i parlant d’ajuntaments, corresponen tres recomanacions 
a ajuntaments governats per Iniciativa per Catalunya, un per 
Esquerra Republicana, tres ajuntaments independents, vint- 
i-quatre pel Partit Socialista de Catalunya -entre ells el de 
Barcelona- i trenta ajuntaments governats per Converghia i 
Unió. Es interessant comprovar el grau de compliment per 
part de les administracions, en aquest cas la municipal i au- 
tonbrnica, envers els suggeriments, recomanacions o recor- 
datoris que el Shdic adreqa a totes elles. I ens trobem que, 
de 30 recornanacions a ajuntaments corresponents al Govern 
de Convergkncia i Unió, 9 recomanacions varen ser accepta- 
des; 5, no es varen acceptar; 2, parcialment, i 14, pendents 
de resposta, De les 24 corresponents al Partit Socialista de 
Catalunya, Barcelona ciutat, de 17 recomanacions O suggeri- 
ments se n’han acceptat 8, 2 que no i 7 estan pendents de 

resposta, Dels restants ajuntaments governats pel Partit So- 
cialista de Catalunya, 9 varen acceptar els suggeriments; l ,  
no acceptada, i 13 ajuntaments, pendents de resposta, 

Les queixes resoltes, les queixes que han donat lloc a ex- 
pedient a les actuacions d’ofici -com molt bé ha dit l’hono- 
rable síndic- han donat un total de 2.602 actuacions, i cal 
tenir en compte que el rknquing de queixes i actuacions 
d’ofici 1’encapQala ]’Administració de la Generalitat de Ca- 
talunya, amb 596, seguida de 539 queixes de I’Administra- 
ci6 municipal; 1’ Administració central, amb 163 queixes; 
134, la judicial; 58 a universitats i colkgis; 126 a les priva- 
des, i 5 a d’altres. 

La Sindicatura no 6s una instituci6 creada per recollir i 
procurar resoldre les queixes dels ciutadans en general, sinó 
només aquelles que afecten la relació d’aquests ciutadans 
amb qualsevol hmbit de l’Administraci6; per tant, en aquest 
sentit remarcaríem, després de veure el mostreig del resultat 
a les respostes a tes actuacions de l’honorable síndic, del 
<{no sabe, no contestan, crec que és molt preocupant el grau 
d’ incompliment, tant per part de l’Administraci6 municipal i 
autonbmica, a l’hora de respondre i solucionar aquelles 
queixes que els ciutadans de Catalunya adrecen com a zjltim 
recurs a l’honorable síndic. 

Les dades abans esmentades corroboren les paraules en 
comissi6 de l’honorable síndic, que a l’Adrninistraci6 li 
manca eficicia; li manca efichcia i prova d’aixb, i amb les 
dades de I’Informe, 1’ Aidministracicj municipal l’any 94, 
dels 506 municipis incoats a Catalunya, el 47% no ha res- 
post a la queixa o expedient d’ofici que ha iniciat Ia Sindica- 
tura de Greuges, Crec que és molt greu i és molt preocupant 
aquesta manca i aquest incompliment. 

En les consideracions finals el Síndic de Greuges fa un 
seguit de recomanacions que afecten de ple als ajuntaments; 
el Síndic recorda als ajuntaments que és illegal condicionar 
algunes llickncies urbanistiques a la consecuci6 dels fets 
que, tot i ésser d’interks ptíblic, són condicions no previstes 
pels planejaments i les normes urbanístiques. El Síndic tam- 
be considera que els ajuntaments haurien de fer un Ú s  mes 
generalitzat de les atribucions que legalment tenen conferi- 
des per aprovar les ordenances que regulen mathies me- 
diambientals en el seu territori. I hem escoltat, fins i tot, 
corn molts i molts ciutadans es queixen pel tema dels so- 
rolls. Que s’actui’ amb més contundkncia sobre infraccions 
mediambientals; el Sindic demana rn& capacitat de gestid, 
per a exercir la seva responsabilitat municipal sobre activi- 
tats classificades, coordinaci6 entre administracions titulars 
dels tributs a pagar pels contribuents i 1’Administració que 
gestiona el cobrament d’aquests per tal de millorar i reduir 
el nombre tan important de problemes deis contribuents amb 
1 ’ Ad mini s tració a 

EI Síndic ens expressa la preocupació davant la lentitud 
amb que es tramiten alguns procediments, La tasca de la Ge- 
neralitat de Catalunya per a millorar la gestió a I’Adminis- 
traci6 local no és ni serh gens fhcil, perb evidentment que no 
admet excuses davant la manca d’eficicia a 1’Administració 
més propera al eiutadi. La Generalitat, mitjaqant el Depar- 
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tament d’urbanisme, de Medi Ambient, té molt w dir i molt 
a fer; la Direcci6 General d’Administraci6 Local, tambd; 
s’ha de posar en feina i ben feta i cal recordar-li, com en an- 
teriors informes del Síndic ja se’ns denunciava, la manca 
d’informaci6 que els equips de govern municipal neguen o 
retarden als regidors de l’oposici6 o als ciutadans que ho 
sol.liciten. 

L’incompliment en municipis a portar a terme mocions 
de censura O les traves per portar a terme un referhdum 
municipal ..., s6n vostks, senyores i senyors del Govern, des 
de les respectives conselleries, responsables de millorar o 
d’ernpitjorar el funcionarnen t en la gestió, transparhcia i 
efickcia de la prbpia Administracid local. 

Si comparem ara les dades, en primer lloc, l’eestadística 
ens mostra que de les 76 recomanacions portades a terme 
pel Sindic corresponents als diferents departaments del Go- 
vern de la Generalitat, 39 varen ser acceptades, 10 accepta- 
des parcialment, 19 no acceptades i 8 pendents de resposta. 
Si comparem les dades de 1’Informe del 93 amb el 94, ens 
adonarem que les queixes de l’Administraci6 del Govern de 
la Generalitat han crescut considerablement: de 484 queixes, 
l’any 93, s’ha passat a 596, el 94. S’ha crescut un 23% en 
les queixes adrqades al Govern de la Generalitat. 

Repassant per departaments i comparant un any amb 1’aL 
tre, veiem que les queixes al Departament de Presidkncia 
s6n el mateix nombre, un total de 24. Baixen les queixes a 
Economia i Finances, Cultura, Política Territorial; es mante- 
nen les queixes a Justicia, Medi Ambient; baixa Sanitat; 
continuen elevades les queixes a Benestar Social i es dispara 
a Ensenyament. L’any 93 varen ser 88, i en I’Informe del 94 
són 290, tot i que per l’asterisc que ens marca el Síndic en 
aquest Departament, 92 queixes pertanyen a la no-substitu- 
ció de baixes de professorat ei personal docent. Alerta, 
doncs, a la secció 7 d’Ensenyament: en llegir la introducció, 
la tipologia de les queixes, el nombre d’aquestes i el seu 
contingut, a qu& fan referkncia, com l’accés als estudis no 
universitaris, a concessions d’ajuts de beques, a la manca de 
places a les llars d’infants, retorn de taxes per drets cl’exa- 
men, a les nombroses queixes relatives a l’accés a la univer- 
sitat per manca de places universitkies, problemes en les 
preinscripcions, problemes a les taxes i problemes greus re- 
latius a la funció pública docent. I a les conclusions dei Sín- 
dic, vostks, senyores i senyors del Govern, s’hauran adonat 
del desgavell que tenen a Ensenyament i la manca de sensi- 
bilitat que vostks tenen pel futur de Catalunya. 

És cert que Sanitat +om molt be deia I’honorable sín- 
dic- ha millorat, en part, en la gesti6, perb malauradament 
continuen les llistes d’espera per a intervencions quirzirgi- 
ques, ja que el neguit i la preocupació de les persones que 
veuen demorada la seva intervenció encara es manté. Els re- 
cursos econbmics disponibles són escassos i l’ús d’aquests 
s’ha de millorar, a fi de reduir les llistes d’espera dels ma- 
lalts i cobertura a les necessitats d’operaci6 i intervenci6 a 
aquests. 

Fa POCS dies m’explicava una senyora que, adreqada a 
I’Hospital Clínic de Barcelona per problemes de ronyó, ha- 

vent-se d’adrepr a Urologia i un COP segellada la seva pape- 
reta per poder-hi accedir, després d’un mes i mig, doncs, de 
Ies seves visites i de, practicament, veure que se li ha d’ex- 
treure un rony6, no es posa d’acord I’equip mkdic, en aquest 
cas de 1’H~ospital Clinic, d’urologia, i envien aquesta senyo- 
ra o adrecen aquesta senyora que s’adreci a algun metge es- 
pecialista particular perque ells no es veuen amb cor de 
donar-li resposta. Crec que aixb va en la h i a  que ens acaba- 
va de comentar I’honorable sindic i del que ens demanava, 
que aquestes persones que han cotitzat i que han cotitzat una 
colla d’anys i que potser, fins i tot, s6n molt joves, tingui 
una solució, i que aquesta solució vingui donada pel paga- 
ment de la mateixa intervenció. 

La poblaci6 avanqa cada cop més a ser gent gran a Cata- 
lunya. I posaré un exemple, un exemple petit: al meu poble, 
d’aquí a nou anys, sobre el 2004, d’una poblaci6 de 9.500 
habitants, el 25% seran majors de seixanta-cinc anys. Aixb 
suposa que I’ Administració local i, evidentment, l’au- 
tonbmica es plantegin d’immediat planificar les infraestruc- 
tures necessbies per a un proper futur per tal de donar 
cobertura a les necessitats que ens sorgiran. En aquests IIIQ- 

ments ja són deficithries i no es pot donar cobertura a les ne- 
cessitats presents de centres sbcio-sanitaris adequats als 
malalts crbnics i als malalts terminals. Fa molta falta incre- 
mentar i potenciar l’assistkncia sanithria dornicilihria. 

Els anys de vida s’allarguen, els naixements decreixen, A 
Catalunya naixien 112.181 infants l’any 1982, i la xifra de 
l’any 1993 va ser de 55.745 infants, quan per un creixement 
zero dels sis milions d’habitants a Catalunya haurien de 
nkixer entre 80 i 85.000 infants L’any. Si no es redreqa la 
tendkncia, I’any 2000 els de m6s de seixanta-cinc anys seran 
o serem més que els de menys de quinze anys. La baixa na- 
talitat esta relacionada amb els problemes actuals que pateix 
la nostra societat: i’atur, ia dificultat per aconseguir habi- 
tatge, una vida complicada, una vida competitiva, costosa, 
viscuda a ritme trepidant, marginació, pobresa. Per tant, la 
nostra societat catalana, dins de cinc a deu anys, tindrh unes 
altres necessitats, 

La nostra societat avansa cap a uns altres camins, com fa 
molt poca estona hem escoltat per I’honorable síndic. Ens 
faran falta molts centres de dia, residhcies assistides, més 
places per a residkncies per a la gent gran, residkncies per a 
disminuits psíquics lleugers o profunds, proporcionar la des- 
carrega familiar, ja que avancen, com molt bé vostes saben, 
noves malalties j a  conegudes corn I’Alzheimer o la demen- 
cia senil. 

El Síndic, en les conclusions, valora positivament la im- 
plantació del PIRMI, perb el preocupa -i tambd a nosaltres- 
el fet que des de 1991 a 1994 s’hagi duplicat el nombre de 
sol-licituds per ses-ne beneficiari, i que aquestes persones, 
totalment inserides a ia societat, només necessiten una 
col-2ocaciÓ que ningd els ofereix. I remarca el Síndic que cal 
tambB augmentar les probabilitats de trobar feina als més 
grans de quaranta-cinc anys, ja que el salt tecnolbgic és una 
de les causes de E’alp de l’atur en aquest segment de la so- 
cietat. 



DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 121 I 19 d’abril de 1995 I SESSIONS PLENARIES Núms. 67,68 i 69.1 671 1 

La reforma laboral durant l’any 94 s’ha mostrat eficaG en 
part per generar ocupació, pes6 no 6s suficient, i la mostra 6s 
el creixement de sol4icituds al PIRMI i la manca d’oferta a 
un lloc de treball als més grans de quaranta-cinc anys. Quk 
falta, doncs? MBs indhtries, mes empresaris, menys pressió 
fiscal, menys despesa sumptuhria per poder crear llocs de 
treball, Res de nou per al nostre Grup Parlamentari, ja que 
hem denunciat al liarg del debat de politica general, fins i tot 
al d’incendis i al de pressupostos, que el Govern, per manca 
de previsi6 i de donar suport sisternatic a una polftica 
econbmica al Govern de I’Estat, ha anat empobrint, ha anat 
deixant al marge una part dels nostres conciutadans abocats 
a la rui’na, al frachs i a la rnarginaci6. El Govern ha deixat 
una part dels nostres conciutadans de Catalunya en un 
vaixell ple de forats i a la deriva. 

La Sindicatura, igual que el nostre Grup Parlamentari, 
hem vingut reclamant la creaci6 de la figura del síndic ad- 
junt per als menors per tal de defensar i protegir els drets 
dels infants. L’honorable sindic ens ha anunciat o ens va co- 
mentar en el debat de comissió del passat dia 4 la gran i l h -  
si6 que té per designar per a aquest any 95 el cjrrec adjunt 
al síndic per a la defensa dels drets als infants, tal com mana 
l’uticle 34 de la Llei 14 de 1984. Si aixb és així, la nostra 
sincera felicitacid. Desitgem que aquesta nova aportaci6 
comporti gaudir I’any vinent d’un informe específic en de- 
€ensa dels drets dels infants. 

El temps 6s curt i el llum se m’ha ences, i I’anhlisi és 
molt llarga. A qiiestions importants com la droga, la sida, €a 
reinserció social dels reclusos, la possibilitat d’ampliar el 
treball dins les presons, la violkneia en les imatges televisi- 
ves a casa nostra adreGades als nostres joves i infants, la 
manca d’informaci6 de la nova llei -la LAU, concIusi6 deri- 
vada de la consulta, tan important, dihria, que mant6 I’hona- 
rable síndic i el seu equip-, els treballadors estrangers, la 
salut mental i tants i tants problemes que afecten la nostra 
societat, no m’hi puc referir. Per6 si que els vull dir a tots 
vostks que treballarem: prenem consciencia una vegada mes 
de les ConcIusions, reflexions, suggeriments que el Síndic 
ens adrega, a vostks, el Govern, i a nosaltres, 1’0posici6, mit- 
janpnt  I’Informe, fidel exemple dels problemes quotidians 
a casa nostra. L’honorable síndic aquest any, en el llibre se- 
gon, ens aporta una reflexid sobre 1’Any Internacional de la 
Tolerin&. EI Sindic, tot aprofitant I’ocasió que I’Informe 
anual al Parlament de Catalunya li brinda i en virtut de les 
seves atribucions i obligacions, apekla al Parlament de Cata- 
lunya perque promogui Ies mesures que consideri escaients 
per al foment entre els ciutadans de Catalunya de Fa difusi6 
d’una cultura de la tolerhncia i el respecte als altres i a les 
seves diferhcies. En definitiva, el síndic propugna que tots 
plegats, tots junts, des de les responsabilitats respectives, in- 
tentem que les diverghncies de creences O d’opinions es ma- 
nifestin des del respecte a la dignitat intrínseca de Ia persona 
humana. Les forces politiques tenim en una societat demo- 
crhtica responsabilitats que no podem defugir, uns des del 
Govern, els altres des de I’oposició, que aquest Any Interna- 
cional de la Tolerhncia ens serveixi corn a punt de mira a 

vosths, el Govern, i a nosaltres per a aconseguir millorar la 
malmesa qualitat de vida dels catalans. 

Sols em resta, en nom del Grup Parlamentari Popular, 
donar les gracies al Síndic de Greuges per ia seva aportaci6 
a assolir una societat més tolerant i ,  com molt bé diu en 1’In- 
forme, con, per ser diferent, ningú no faci nosa a ningú>>. 

Res més, i moltes grhcies, senyor president; grhcies, se- 
nyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montsemt. 
Pel Grup Pariamentari d’hiciativa per Catalunya, té la pa- 
raula la senyora Oranich. 

La Sra. ORANICH: Moltes gricies, senyor president. Un 
any més, comentarem 1’Informe del Síndic de Greuges, en 
nom del Grup d’Iniciativa. 

Aquest any, i en varn fer ja molta menció a la Comissi6, 
el Síndic divideix, com sempre, en dos llibres el seu Infor- 
me. JO cornen@, sobretot en un dia corn avui, a parlar 
molt breument.de1 segon llibre, que és l’informe sobre la to- 
lerhncia. Ho vam fer, tant la senyora Montserrat com jo, a la 
Comissi6 de Justícia, per6 crec que avui, que el líder de 
l’oposici6 a nivell d’Estat ha patit un atemptat absolutament 
intolerant, crec que mks que mai les afirmacions del Sindic 
que ens fa en aquest segon llibre, de la tolerincia, avui dia 
s6n més vigents. La tolerhncia és fonamental en el nostre 
pais, i té uns límits, aquesta talerincia, i els Iírnits són sem- 
pre la violhcia; no poden ser tolerants davant de la violkn- 
cia, el racisme i la xenofbbia, per6 crec que aquest any, 
també, que Nacions Unides ha declarat que sigui ]’Any de la 
Tolerhncia, fets corn el que avui ha succe’it són fets molt 
greus, que jo personalment vull condemnar i que tambk vull 
condemnar en nom del meu Grup. Per6 fets corn aquests no 
poden, no poden en absolut paralitzar la vida politica demo- 
criitica, perquc, si la paralitzéssim, si parléssim només 
d’aixb, seria d’alguna manera donar corn a guanyadors els 
que volen que la vida dernocrhtica no segueixi endavant. 

Comentarem ara, en segona part, la primera part de i ’h-  
forme del Síndic, que és una tasca important, una tasca que 
han fet durant un any ell i tot ei seu equip, que crec que ens 
ha de fer reflexionar a. tots nosaltres, els diputats, i també a1 
Govern de la Generalitat i de les diferents administracions. 

En primer lloc, voldríem valorar, en li’nies generals, COM 
a molt positiu 1’Informe de3 Síndic. Voldriem valorar COM a 
molt positiva l’actitud del Sindic, en fi, amb els diputats, 
tota la feina que s’ha fet durant l’any, i també tota la feina 
que s’ha fet en el des& aniversari de la creació de la Sindica- 
tura de Greuges. Crec que ens ha donat, als diputats de la 
Comissió, unes possibilitats importants de conkixer altres 
síndics d’altres llocs d’Europa, dels quals encara tenim molt 
a aprendre. JO voldria felicitar, per tant, l’honorable síndic, 
el síndic adjunt, senyor Bartlett, la senyora Abella i el se- 
nyor Bover i tots els altres membres -perdonin que no en di- 
gui els noms, perquk s6n molts- de la Sindicatura. I voldria 
dir-ho no nomes de la visió que nosaltres, diputats, podem 
tenir, sin6 des del punt de  vista de la visi6 dels ciutadans; 
hem parlat molt sovint amb els ciutadans de Catalunya, i 
realment tenen una visi6 positiva i satisfactbria de quan es 
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dirigeixen a aquesta ingent consulta dibia que rep el Sindic, 
de corn són atesos i de com intenta, si més no, el Slndic, so- 
lucionar els problemes de la poblaci6. 

Nosaltres entenem, des del meu Grup, que una institució 
com la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo, a ni- 
vell d’Estat, o el shdic que s’ha de crear, de defensor dels 
ciutadans, a nivell d’Europa -sy ha d’escollir la persona-, en- 
tenem que és molt important en una societat com la nostra, 
no només perquB avanqa, de vegades -i el Síndic ho diu en 
el seu Informe, que té en part certa por que la intolerhcia 
avanci-, sinó perquk en parts riques del m6n -perqu* no 
oblidem que estern en una part rica del m6n- on uns quants 
van endavant hi ha una skrie de gent que no segueix i hi ha 
una skrie de persones que tenen unes problemhtitiques que fa 
vergonya que existeixin en una societat democrhtica. 
D’aquesta gent, bisicament, és de  la que s’ocupa el Sindic i 
crec que aixb IIQ ho podem obtidar; molts d’ells ni tan sols 
poden votar a les eleccions; molts d’ells estan en una situa- 
ció de marginació, perb una societat no es podrh dir real- 
ment defensora dels drets humans i democrhtica si no té en 
compte tota aquesta gent. 

Per aixb jo, una vegada mks, voldria alabar del Sindic la 
sistematitzacia que ens ha fet, les innovacions que ens ha 
donat aquest any, i sobretot també les seves recomanacions, 
suggeriments i actuacions d’ofici, perqul: sovint s’ha dit -i 
s’ha dit a nivell d’Europa i s’ha dit a nivell d’Estat- que un 
chrrec institucional corn la Sindicatura de Greuges u el De- 
fensor del Pueblo tenen un cert desprestigi popular, i poden 
tenir un cert desprestigi perqu6, de vegades -i ho reconeixia 
l’any passat el Sindic de Greuges-, la gent m6s marginada 
de la societat no sap ni tan sols que existeix una instituci6 a 
la qual pot anar-se a queixar. Per tant, el Síndic fa unes ac- 
tuacions d’ofici, que les hem seguit totes elles molt atenta- 
ment, i en les quals coincidim i creiem també que són molt 
lloables. 

Ternes que m6s ens han preocupat i que tracta et Sindic; 
n’hi ha alguns de repetitius, i no perquk cada any n’haguern 
parlat -en tat cas cada any des que intervk aquesta diputa- 
da- vull deixar-ho de fer aquest any. EI terna de I’objececci6 
de conscikncia; un dia o attre aconseguirem que es modifi- 
qui la legislació; al cap i a la fi, aquest Parlament, per majo- 
ria, j a  ho va demanar en el sentit que apunta el Síndic: els 
objectors de conscihncia no tenen per quh prestar mEs temps 
que el del servei militar, i el Sfndic ofereix possibilitats, fins 
i tot amb l’actual Constituci6, que el servei ja no sigui subs- 
titutori, sinó que s’estudi’i una possibilitat de servei civil, 
que seria molt important i molt actual en la situació del vo- 
funtarislt que hi ha avui en la nostra societat, Crec que els jo- 
ves estan molt preocupats; el Sindic ens va parlar de tot el 
tema del servei militar, parla també dels insubmisos i de la 
problematica dels objectors de conscikncia, que, com molt 
b6 saben els illustres diputats i diputades, cada vegada s6n 
mbs,, un nombre més important, especialment a Catalunya. 
Per tant, demanem que no tinguin aquesta greu discrimina- 
ci6 del major temps, i, sobretot, del que els costa poder en- 
trar a aquesta prestació, que en el fons molts d’ells no hi 

estan d’acord. Per tant, aquest és un tema repetitiu perb que 
no en volem deixar de parlar. 

El tema dels estrangers. En aquesta qiiesti6 estem molt 
d’acord amb tot el que ha plantejat el Síndic, la Llei d’es- 
trangeria, i molt d’acord també amb el suport que ell d6na i 
d6na la Sindicatura: el recurs d’inconstitucimalitat que ha 
presentat el Defensor del Pueblo contra la Llei d’asil. El 
tema de I’asil a Europa avui dia 6s important; s’ha de modi- 
ficar aquesta legislaci6. Els drets humans; en aquesta qües- 
ti6, entenem que sf que s’ha de ser molt radical; entenem 
que tots els nous acords d’Europa, en tot el tema de Schen- 
gen, etcetem, ha d’haver-hi una legislaci6 unithia, per6 la 
qüesti6 del dret d’asil, avui que en el m6n tants i tants ciuta- 
dans pateixen greus discriminacions, fins i tot econbmiques, 
que són en general politiques, hauria de ser més amplia del 
que I’actual legislaci6 és. També la modificaci6 de la Llei 
d’estrangeria, que s’ha demanat tarnb6 per part d’afgun 
membre del Govern de la Generalitat, aqui present avui dia, 
nosaltres hi estarfem d’acord. En el terna deis estrangers, el 
Sindic fa una menci6 -que ho ha fet cada any- i jo vull in- 
sistir-hi; l’any passat era, segons Nacions Unides, 1’Any In- 
ternacional de la Famflia, i el tema del reagrupament 
familiar 6s una qüesti6 de primer ordre, perquk realment si 
volem integrar els estrangers que vénen a casa nostra, si no 
se’ls permet el reagrupament familiar amb la seva farnilia, 
aixb no fa més que portar-los a la marginaci6 i a situacions 
que de vegades poden arribar al delicte o, en tot cas, a la no- 
incorporaci6 amb igualtat de drets a la nostra societat. Per 
tant, jo demanaria al Síndic que, per be que cada any insis- 
teix en aquest tema, que no ho deixem de fer, perque 6s de 
primer ordre. 

Qiiesti6 de sanitat, Hi han les famoses lIistes d’eespera, 
que el Sindic en fa menci6; hi han una skrie de problemes 
tecnics sanitaris. Nosaltres, evidentment, voldríem que fos 
la sanitat pública que pogués atendre tot aixh, totes aquestes 
despeses, i, pet tant, el que cal en tot cas 6s solucionar el 
problema dels ciutadans, sempre des de la sanitat pdblica, 
amb tota llibertat per a qui  vulgui anar a la sanitat privada, 
perb entenem que la salut és una qüesti6 priorithria per als 
ciutadans; el Síndic rep queixes de sanitat, i són unes @es- 
tions també de primer ordre. 

Justícia, El Síndic cada any en fa menció; ens diu que la 
lentitud de la justícia és una de les causes de queixa fona- 
mental dels ciutadans. Veig que algun diputat que també 6s 
advocat en exercici, com la diputada que parla, diu: <<Si ho 
sabem,..)} Tenim aquí també la consellera de Justícia, que 
intenta fer unes noves demarcacions judicials de Catalunya. 
Cert és que, es faci el que es faci, la lentitud de la justicia 6s 
exasperant, i una justícia sovint molt lenta deixa de ser justí- 
cia. Per tant, aquesta és la queixa fonamental en aquest 
camp. Perb tarnbe n’hi ha una altra, que j o  ho faria més ex- 
tensiu i em centraria aquí a I’ordre, que 6s e1 tema del catali 
a 1’Administració de justícia. Aquest Parlament ha votat una 
i altra vegada IIWC~QIIS en aquest sentit, per6 jo crec que en 
el tema del catalh i’hforme del Síndic ens demostra que 
hem avaqat en bastants qirestions: 1’any passat i fa dos anys 
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parlava encara el Sindic que hi havia queixes de ciutadans 
que no podien aprendre o expressar-se en la seva llengua, 
que era el castell8 -per tant, no la prbpia de Catalunya-, i hi 
havia queixes en aquest sentit. Jo li vaig dir al sfndic, d’al- 
guna manera intentant fer una boutude, que si ens 
queixéssim els que no podíem expressar-nos en catalh a tot 
arreu no hi hauria sindicatures suficients. I aquest any la 
cosa j a  va per aqui. Jo crec que és una bona notfcia per a tots 
nosaltres, per al poble de Catalunya i per al Parlament, que 
el Sindic ens diu que no ha tingut cap queixa en tota la qiies- 
tió d’educació i en el tema de la immersió lingüística: cap 
ciutada de Catalunya ha anat a queixar-se d’aquest tema. I, 
en canvi, ens diu el Sindic que molts ciutadans de Catalunya 
se li han queixat per la manca de sensibilitat en el terna del 
catal$ sobretot en tot el que fa referkncia a I’Administració 
perifirica de ]’Estat, i, bhsicament, en el tema de la justícia, 
que nomes un 33% de les causes de l’any passat s’han ex- 
pressat en catak, i ,  per tant, esperem que l’any que ve 
aquesta queixa ja no sigui tant, o potser el fet que hi hagi 
queixes de vegades és positiu, perquk vol dir que els ciuta- 
dans tenen clar el seu dret a expressar-se en catah i que a 
determinades organitzacions institucionals encara no se’ls 
permet fer-ho. En aquest sentit hem avangat. 

I en un camp també molt lligat a la justicia, jo voldria 
tractar un tema que, any rere any, tracta el Síndic -tant 
aquest com l’anterior- i que va motivar fins i tot a l’anterior 
síndic un llibre especial, que era el tema de les victimes dels 
delictes. En aquest sentit, n’ha fet menció, I’honorable An- 
ton Cañellas n’ha fet menció, i jo voldria, en aquest sentit, 
també valorar-ho com a molt positiu, que el Consell de Mi- 
nistres ja ha aprovat un projecte de k i ,  pel qual, a partir 
d’ara, es donaran indemnitzacions a les víctimes de determi- 
nats delictes. Jo he estudiat el que he pogut aquest projecte 
de llei, crec que s’ha d’anar m6s endavant, que les victimes 
dels delictes ..., que hem de ser solidaris no nomes amb les 
víctimes del terrorisme, perquk la victirna és sempre vícti- 
ma, sigui del terrorisme, de la intolerhncia o de la violencia 
qualsevol, i, per tant, en aquest sentit donaríem absolut su- 
port al que diu el Sindic, que 1’Estat espanyol firmi, signi la 
legislaci6 europea en  aquest sentit, 6s a dir, el conveni per 
donar una indemnització a les victimes. Aixb, fa anys que 
ho dhiem, i de vegades ens semblava impossible, perquh ens 
havien dit que no; jo crec que amb la legislacici que ara s’in- 
tenta avanqar per part del Ministeri de Justicia ..., que també 
ens ha dit aqui l’honorable sindic que no tenia a veure que 
ell ho demanés, que el Consell de Ministres ho havia apro- 
vat, perb jo crec que a la llarga tot influencia; hi ha molts ju- 
ristes que fa moft temps, organitzacions de drets humans, 
QNG i institucions que ho han anat demanant, i aixb ens 
serviri una mica per avaqar  cap a alguna COM que tots vol- 
driem, que 6s que la nostra societat, al cap i a la fi, fos m8s 
solidhr ia. 

En parlar de les qüestions a que jo he fet referkncia, de la 
gent més marginada de la societat, jo voldria vdorar corn a 
positiva tota la tasca de seguiment que fa e1 Sindic de les 
presons a Catalunya, Hi ha una qiiesti6, i també ho dic ara 

que tenim aquí present -i li agraeixo la seva preshcia- la 
consellera de Justícia: el terna de la massificaci6 de les pe- 
sons, que no cal que ho digui el Síndic, no cal que jo li ho 
digui -ho coneixem-, i la construcció de nous centres peni- 
tenciaris. Aixb tamb6 és un terna recurrent, que el problema 
és que quan n’haguem construi’t un, dos, tres o quatre, ens 
en faran falta més. Pesb sembla tamb6 que estem avanqant 
en aquest camp: quan es va aprovar Ia Llei de pressupostos 
de la Generalitat tarnb6 es va fer una esmena, es va aprovar 
per aquesta cambra. unhnimernent en aquest sentit; he llegit 
noticies darrerament que hi havia, fins i tot, llocs escollits ja 
per part de la Conselleria, o que intentaven escollir, perb 
pensem que aquest 6s un tema primordial, Jo li agraeixo 
tambk al Síndic que s’ocupi dels presos en fases terminals, 
quan estan amb el tema de la sida; que s’oocupi del treball 
dels presos, i un tema molt concret, que va motivar fins i tot 
una pregunta oral d’aquesta diputada a l’anterior conseller 
de Justícia, en un moment que vam rebre unes notícies alar- 
mants, que se suprimien els cursos de catal$ als presos. 
Aixb, per sort, no va ser; el Sindic va fer la seva feina, la 
vam fer tots, perguk crec que una manera de reinserir la gent 
és realment que es puguin incorporar a la societat, i, evi- 
dentment, una manera d’incosporar-se a la societat 6s 
conkixer la prbpia llengua, Jo he visitat les presons -algunes 
com a professional del dret, altres com a membre de la Co- 
missi6 de Justicia-, he anat a dintre, i he vist la il.lusi6 amb 
qu& els reclusos i les recluses fan aquests cursos de catal&, 
que aixb ens ha de donar una mica l’aptimisrne que potser a 
poc a poc s’aniran integrant en la societat, 

El Sindic parla que hi ha uns certs brots de racisme, xe- 
nofbbia i intolerhncia. Jo tamb6 coincideixo amb ell, i ens 
ho deia I’altre dia a la Comissi6, que, malgrat tot, fan por 
aquests brots, per6 jo crec que podem dir -i aixb és una sa- 
tisfacció- que a casa nostra aquests brots no s6n tan impor- 
tants com en altres llucs d’Europa -d’Europa-, perquh be 
que aquí de vegades hi ha hagut enquestes dels ciutadans, 
contestant d’una manera alarmant a certs prejudicis que po- 
dien tenir amb els estrangers, quan llegim enquestes 
d’aquestes a altres paisos més democrhtics, que creiem més 
democrhtics, en temps -vull dir, que fa més anys que tenen 
democricia-, realment 6s alarmant. Per tant, CEC que és im- 
portant seguir en totes aquestes qüestions. 

El Sindic fa menció també d’un terna, la sensibilitat me- 
diarnbiental de la joventut, com la gent es queixa mes per la 
qiiesti6 mediambiental; també sensibilitat important quant al 
tema de les barreres arquitectbniques, que malgrat la llei que 
va aprovar aquest Parlament segueixen essent a la nostra so- 
cietat, i cal anar un temps, bé que poc temps, amb cadira de 
rodes per saber el que aixh vol dir, i, per tant, crec que és 
una qüestió d’ocwpar-se”, 

El tema del treball 6s una qiiestió que ens preocupa molt. 
El Síndic ha valorat positivament la reforma laboral, per6 jo  
voidria fer esment de dos punts de qu& vam parlar en la Co- 
missió: la qüesti6 de la precaritzaci6 del mercat de trebali 
-aquest 6s un terna preocupant-, la precarització, i el Síndic 
diu també, textualment, <<l’afebliment de la protecció so- 
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cialn. Aixb lliga -i n’ha fet una extensa menció, també, tant 
ei Síndic com la meva companya, il.lustre diputada Dolors 
Montserrat- ..., quant a la major demanda de prestació del 
PIRMI, que el conseller de Benestar Social, que esta aqui 
present, d’alguna manera ho pateix, ho pateix en el sentit 
que no té prou pressupost, suposo, per a atendre tota la gent 
que hi va. A nosaltres, d’aquesta jo voldria aclarir 
que estic molt d’acord, bhsicament, amb el que el preocupa: 
la precarització, que aixb afecta bhsicament els joves, i tam- 
bé el Sindic en feia menci6 en una aitra qüesti6, del tema de 
l’habitatge. Hi ha precarització del mercat de treball, Ia jo- 
ventut té problemes greus d’habitatge i si afeblim la protec- 
ció social ho afeblim tot, perqu& una societat on no hi ha 
protecci6 social per als seus habitants, en general, per als 
més dhbils, que la necessiten, és una societat que no podria 
ser democrhtica. 

Anem finalment ja, i per acabar -se m’ha ences el llum-, 
corn deia la senyora Montserrat, hi ha molts altres ternes que 
segurament no ens d6na ..., de tractar, perb hi ha una de les 
seves recomanacions que voldriem insistir, que és en la 
qüestió de la tolerhncia i de la major assisthcia a tota aque- 
lla gent que es& amb problemes en la nostra societat. El sin- 
dic ens deia textualment que pocs s’atreveixen avui dia a 
declarar desigualtats de les persones per origen, per sexe o 
per condició social, i estic d’acord amb ell; perb, en canvi, 
suposo que l*hhonorable sindic sabrh -i ho sabran tots vost&s, 
il-lustres senyors diputats i diputades- que pocs s’atreveixen 
a dir-ho perb alguns ho practiquen: practiquen desigualtats 
quant a la r a p ,  desigualtats socials i desigualtats quant al 
sexe. Esperem, per tant, i més avui, que -vull repetir-ho- en 
1’6ltima part de i’Informe del Síndic ens parla de tolerincia, 
que la tolerhncia sigui un fet en la societat i que aquesta to- 
lerancia tingui només els límits, absolutament eis limits de 
la vialkncia i de la gent que 6s intolerant, per tirar endavant una 
democrkcia i una societat que voldríem millor i més lliure. 

Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Oranich. 

Correspon ara intervenir al Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: el senyor Pueyo té la paraula, 

El Sr. PUEYO: Moltes grkies, senyor president. Senyors 
diputats, senyores diputades, en  primer lloc, aprofitant 
aquesta ocasi6 d’intervenció en representació del meu Grup 
Parlamentari, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica- 
na, voldríem manifestar amb tota claredat la nostra solidari- 
tat humana i institucional amb el senyor Amar i amb les 
persones afectades per l’atemptat d’aquest mati a Madrid, i 
voldríem fer-la arribar d’una manera molt directa i molt es- 
pecial al Grup Parlamentari Popular al Parlament. Ens cor- 
respon -ho ha fet abans la senyora Oranich tambe- rebutjar 
de manera frontal les accions violentes en un sistema demo- 
crhtic i manifestar la nostra negativa a acceptar qualsevol ti- 
pus d’hipotktica i autoproclamada avantguarda>> que faci 
de la utopia una feble argumentació per a la implantació del 
terror. Aquesta és una manifestaci6 de solidaritat dels de- 
mbcrates enfront de qualsevol acció de la violit,ncia antide- 
mocrhtica. 

Gricies, senyor president, per perrnetre’m aquest excur- 
sus previ, i, passant al tema que ens ocupa en aquests mo- 
ments, que 6s la valoració de 1’Informe del Síndic de 
Greuges de 1994, jo diria, en primer lloc, que he de sumar- 
me a moltes de les valoracions i les consideracions que han 
fet les dues il-lustres diputades que rn’han precedit en 1”s de 
la paraula, tant la senyora Montserrat com la senyora Ora- 
nich, i, per tant, jo procuraré d’evitar determinades coinci- 
dkncies i limitar6 al mBxim l’iis del meu temps 
d intervenció. 

Ens correspon, un any més, debatre aquest Informe tra- 
mes pel Sindic de Greuges, de conformitat amb all6 que dic- 
tamina la Llei de Catalunya 14/2984, de 20 de rnarg, i que 
va ser presentat prkviament pel senyor Cafiellas en la Co- 
missid corresponent -Comissi6 que m’honoro de presidir- i 
debatut en aquesta Comissió. L’Informe es presenta, com ja 
s’ha dit, un cop mes, dividit en dos llibres: el primer, que 
enclou les actuacions i conclusions del Sindic i incorpora di- 
versos annexos, mentre que el segon llibre esti dedicat mo- 
nogrhficarnent, corn j a  s’ha dit, a la tolerhncia, concepte al 
qual la UNESCO dedica, corn vostks saben, l’any 1995. 

D’entrada, sigui dit, en nom del meu Grup, que la fórmu- 
la de presentació i ordenaci6 dels dos llibres ens sembla ben 
estructurada, Ibgica i ra~nable, i ens sembla que ha estat 
guiada de furma intelmligent, assenyada i accessible. Hom pot 
discrepar d’aspectes del contingut, hom pot discrepar d’as- 
pectes de I’activitat de la institució, per6 difícilment es pot 
trobar alguna cosa a objectar? alguna cosa a criticar, alguna 
cosa a dir sobre la manera com el sindic, el seu adjunt - e l  
senyor Bartlett- i, en definitiva, el conjunt del seu equip han po- 
sat a mans del Parlament el seu Informe corresponent a 1994. 

Tanmateix, és precisament pel segon llibre pel que 
m’agradaria comenpr la meua anhlisi, l’aanhlisi del Grup 
Parlamentari d’ Esquerra Republicana, ni que sigui -pel que 
fa a la declaraci6 de la UNESCO-, ni que sigui, clic, des de 
I’escepticisme més profund amb quk contemplem la influkn- 
cia d’aquests anys internacionals. 1995, declarat per la 
UNESCO Any Internacional de la Tolerhncia; any en quk 
continua el setge inhuma de Sarajevo i la neteja &nica im- 
pulsada pel feixisme serbi; any en quk es reprenen les ma- 
tances en un continent africh cada cop més empobrit; any en 
quk l’integrisme iskmic continua degollant dones a Algkria 
i reprimint-les a I’Iran, jutjant i condemnant escriptors i es- 
criptores; any en quk el Govern rus, incapaq de dur pau i 
prosperitat al seu propi poble, I’embarca en una guerra d’ex- 
termini a Txetxknia; s’acaba de commemorar precisament 
enguany -precisament enguany, 1’Any Internacional de la 
Tolerhncia- el cinquantenari de I’alliberament --o autoallibe- 
rament, segons les diverses versions- del camp de concen- 
traci6 nazi de Büchenwald, situat precisament SL la vora i 
molt a prop de. Weimar, la magnifica ciutat de Goethe i de 
Schiller. La gran paradoxa de Biichenwald, perb, rau -com 
recordava fa molt poc l’ex-ministre Sempr6n, un dels seus 
supervivents- en el fet que no va &ser mai desmantellat, en 
eE fet que les tropes soviktiques d’ocupació e1 van mantenir 
actiu per als milers i milers de vtctimes que l’stalinisme hi 
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va destinar. La utopia desemboca sovint en ei terror, senyo- 
res i senyors diputats, perb no resulta menys terrorífica la 
nostra psbpia abstenció, i especialment Ia inhibició o, si m6s 
no, la incúria manifestada per les Nacions Unides en les cri- 
sis de Bbsnia, d’Africa i en tantes d’altres. 

Hi ha dues coses, perb, que d’una manera especial 
m’agradaria destacar de les reflexions del Síndic de Greuges 
en relaci6 amb 1’Any Internacional de la Tolerhncia. La pri- 
mera, que no podem ser nu$, que no podem ser tan babaus 
que no ens adonem que la immensa majoria dels casos de 
xenofbbia, d’intolerincia o de racisme que es detecten a Ca- 
talunya van lligats -com gairebé sempre i corn gairebé a tot 
arreu- i s6n indissociables de les situacions de precarietat o 
indighcia. Tal i com es pot llegir en ?’Informe -i em per- 
meto de fer una breu cita textual-, cel gitano ric, corn tam- 
poc l’hrab rendista, que ha esdevingut un tbpic de puixanFa 
econh ica ,  no són pas marginats; es margina els que no te- 
nen res, justament perqub amb la seva preshcia ens inquie- 
ten en la mesura que fan evident la pobresa, la inseguretat o 
fins i tot la injustícia.>> 

La segona cosa que m’agradaria destacar de les refle- 
xions del Síndic sobre el terna de la tolerhncia és el ferm po- 
sicionament que manifesta en relació amb allb que podem 
denominar i que a I’Inforrne es denomina <<els límits de la 
toler&ncia>>; límits de la tolerhncia establerts pels drets hu- 
mans en la mesura que creiem -nosaltres ho creiem ferma- 
ment, el Síndic tambk ho diu aixi en el seu Informe- que els 
drets humans són valors universals a defensar i a respectar i 
no són en cap manera -com algú potser ha pensat o ha dit-, 
de cap manera, falbmies neocolonials, corn alg& com algun 
cbnsol, fins i tot, corn algun antropbleg desorientat, encara 
semblen creure en el moment actual. Tot el respecte, tota la 
solidaritat, tot el suport per a les minories que es van ins- 
tallant i que van creixent en l’interior de la societat catalana, 
sense oblidar, per6 -com ho fa el Sindic tarnbk- que la to- 
Eerhncia ka d’ksser bidireccional i que vivim en un sistema 
democritic no confessional i inspirat, entre d’altres, pel 
principi dels drets humans. EI Síndic ho diu amb claredat, i 
és un altre text que rn’agradaria citar avui davant de la cam- 
bra: <<Quan ens assabentem d’una practica ablatbria, que 
considerem que atempta contra els drets de les dones, corn 
és la clitoridectomia, practicada per aquells que, segons les 
seves creences, tenen raons per aplicar-la, hem de romandre 
impassibles aplicant el principi de “cul tures diferents, cos- 
tums diferents”? Hem de ser tolerants amb sectes que 
sotmeten els menors a una furmaci6 o unes prhctiques que 
considerem greument perilloses per a la dignitat o estabilitat 
corn a persones, tot adduint que és el model educatiu que els 
seus pares han triat?)) 

En relaci6 amb el llibre primer, el que constitueix, d’al- 
guna manera, el moll de l’os, la columna fonamental de 1’In- 
forme del Síndic -malgrat que ja veuen vostks que hem 
volgut destacar el contingut i les implicacions del llibre se- 
gon d’ una manera especial, enguany-, hem de comenpr va- 
lorant positivament, molt positivament, la seua estructura 
general, l’estructura general del llibre primer, aixi corn la in- 

clusió de les setze actuacions del Síndic, que han finalitzat 
amb recomanacions o suggeriments de carkter general 
adreqats a diverses conselleries, universitats i ajuntaments 
de Catalunya. 

També considerem altament interessant que s’incorpori 
un seguiment de queixes recollides en informes anteriors i 
que s’identifiquin els subjectes juridics d’aquestes queixes. 
Crida l’atenci6, pel que fa al nombre de queixes -ja s’ha 
dit-, les que es refereixen a 1’Administració de justicia, a 
I’Administraci6 generar i les que correspondrien al Departa- 
ment d’Ensenyarnent. Aquests s h ,  essencialment, els pro- 
blemes reals que manifesten els ciutadans i ciutadanes del 
pais en la seua relaci6 amb el Sfndic. I, en canvi, també hem 
de dir, també hem de remarcar -com ho feia abans la senyo- 
ra Oranich- que, de 1.71 1 expedients de queixa i actuacions 
d’ofici, que, de 891 consultes resoltes en el moment de la vi- 
sita i hores posteriors, no hi ha cap queixa, ni una sola, ni 
una sola queixa referida a aquests hipotktics, a aquests supo- 
sats, a aquests interessats, a aquestes interessades hipbtesis 
d’abusos ert el procés de normalitzaci6 lingüistica, i, en can- 
vi, si que hi ha queixes per Ia lentitud o per la inefichcia del 
procés de normalitzaci6 lingiiistica del catalh, supressi6 del 
programa d’ immersi6 lingüistica del professorat, bekligerhn- 
cia monolingiie del Ministeri de I’Interior a Catalunya, des- 
coneixement per part d’aquest mateix Ministeri de la 
toponfmia oficial, etcktera, 

Pel que fa a la resta de les queixes, voldríem destacar -i 
ja he dit que intentar6 no repetir innecessariament aquelles 
que han estat aportades per les illustres diputades que m’han 
precedit-, ens agradaria destacar, entre d’altres, per exem- 
ple, aquesta queixa que el Síndic rep de la Confederaei6 
d’hsociacions de Vei‘ns de Catalunya reclamant que el Par- 
lament, reclamant o exigint, suggerint que el Parlament de 
Catalunya desenvolupi la iniciativa 1egisIativa popular. En 
aquest cas, si m6s no, podem dir que hem donat compliment 
a aquesta reclamació. 

Coincidim plenament amb la preocupació del Sindic en 
relació amb la manca de cobertura de les víctimes dels delic- 
tes; hi ha, efectivament, un projecte del Govern de l’Estat, 
perb em sembla que la plena assumpci6 del protagonisme de 
l’Administraci6 en la cobertura de les víctimes dels delictes 
hauria de passar essencialment per l’adhesió de 1’Estat al 
Conveni europeu sobre la indemnitzaci6 a les victirnes de 
delictes violents, del 24 de novembre de 1983. Ens preocupa 
i coincidim amb Sa valoraci6 que es fa del problema de la 
cronificaci6 de l’atur, lligada, en molts C ~ S Q S ,  a la pkrdua de 
1, habitatge, la qual cosa submergeix amb facilitat persones, 
famflies, col.lectius, en una situaci6 de  pobresa sobrevingu- 
da. Ens sembla que, malgrat un aparent increment del nom- 
bre de contractacions que apareix valorat en I’Informe, 
nosaltres tarnb6 coincidim, com abans deia la senyora Ora- 
nich, en el fet que detectem una precaritzaci6 intensa del 
mercat de treball; ens preocupa la manca de recursos i pla- 
ces per a disminuytts psiquics, i, per tant, valorem molt posi- 
tivament també I’anunci que fa el Sindic d’una actuació 
d’ofici sobre les residhcies per a disminui’ts. 
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Hi ha molts d’altres afers sobre els quals el Sindic centra 
la seua atenció,.recaEca la seua importhncia, perb ja dic que 
han estat plantejats aqui; no voldria, per tant, repetirme, 
Tanmateix, abans d’acabar la nostra intervenci6, sí que vol- 
dria també valorar molt positivament determinades informa- 
cions que l’honorable sindic ens ha fet arribar, en la 
Comissi6 corresponent o en contactes que ha mantingut amb 
diputats i diputades d’aquesta cambra, pel que fa a tres qiies- 
tions principals: en primer lloc, pel que fa a Pa seua voluntat 
i a la del seu equip de realitzar algun tipus de desplegament 
territorial -per dir-ho d’alguna manera- que incrementi i fa- 
ciliti l’acc6s dels ciutadans i ciutadanes d’altres indrets del 
pais als oficis del síndic i el seu equip; voldrkm destacar 
tambk el treball que s’ha realit7,at pe? que fa a la millora i 
optimitzaci6 del conjunt de dades, del banc de dades de la 
Sindicatura, i, finalment també, la previsió que el sindic ens 
va fer de caminar, si m6s no, iniciar el carni que ha de dur a 
cobrir aquesta plaqa d’adjunt, aquesta adjuntia per a la de- 
fensa dels drets dels menors, dels drets dels infants, que apa- 
reix en la modificaci6 que varn realitim de la Llei. 

Per tant, en sintesi, aquesta és la valoració que nosaltres 
fem: presentaci6 escrupolosa, impecable, ben organitzada; 
coincidkncia amb moltes de les valoracions i anilisis que es 
fan. Hem manifestat criteris discrepants en alguns aspec- 
tes ..., no faré referencia al llum que s’encén, com han €et els 
diputats que m’han precedit, perb tanmateix serh tamb6 un 
argument definitiu per acabar aquesta intervenció. 

Senyores i senyors diputats, moltes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat senyor 
A bel 16. 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: Moltes grhcies, senyor 
president. Senyores i senyors diputats, el nostre Grup vol- 
dria, en aquesta valoració, en aquest torn de posicionament 
al voltant de I’Informe del Slndic de Greuges, incidir fona- 
mentalment en tres qüestions. 

Nosaltres hem escollit aquestes tres qüestions no sola- 
ment perqui: preocupen el Grup Socialista, sin6 perqub, sens 
dubte, són les qüestions que en el seu Informe el sindic i el 
seu equip han treballat amb mes profunditat: per un costat, 
la situaci6 dels immigrats estrangers; en segon lloc, la refor- 
ma del mercat de treball, i, finalment, les reflexions al vol- 
tant de 1’Any de la Tolerineia. 

En l’hforrne del Síndic es fan algunes constatacions que 
creiem que són interessants al voltant de la situaci6 dels 
immigrants estrangers; es diu que ha disminuit substancial- 
ment el nombre de queixes rebudes de ciutadans estrangers 
-primer punt-; en segon Iloc, que hi ha una millora en el 
funcionament dels brgans de I’ Estat encarregats de tramitar 
les peticions de permisos de treball i residkncia, i, en tercer 
lloc, destaca tambi les possibilitats ofertes ats ciutadans es- 
trangers d’acollir-se als contingents que anualment fixa 
l’AdFinistraci6. 

De totes maneres, sens dubte, el punt més important des 
del punt de vista del Grup Socialista és al voltant de la refle- 
xi6 que aquest Informe fa del reagrupament familiar. El 

Grup Socialista est& canvenqut que el reagrupament familiar 
és un mitja idoni per a procedir a la integraci6 dels ciutadans 
estrangers en la nostra societat; és mes, I’estranger te dret al 
reagrupament familiar, si b6 també és cert -com es diu en  
Unforme- que aquest dret estA subjecte a determinats li- 
mits. Per tant, el reagrupament familiar, caldria situar-lo en 
el marc constitucional, en concret, I’article 10.2 de la Cons- 
tituci6; també en el marc del Conveni europeu per a la pro- 
tec& dels drets humans i les llibertats fonamentals, i, sens 
dubte, en les nombroses sentencies i ,  per tant, en lajurispru- 
dhncia del Tribunal Europeu de Drets Humans. 

La segona qüestió que ens interessa al voltant dels immi- 
grants estrangers és la que es fa esment al voltant del Pla in- 
terdepartamental d’irnrnigraci6 de la Generalitat. Nosaltres 
creiem, i així ho vam manifestar en el seu moment a la Co- 
missi6 d’Estudi que hi ha al Parlament, quan ho va presentar 
el conseller de Benestar Social, el senyor Comas, que era un 
Pla interessant i creiem que en aquests moments, si b@ és 
cert que el seu rodatge encara no és molt llarg, seria un bon 
moment per cornenqar a vaiorar les seves actuacions, els 
seus encerts, les seves mancances, les seves disfuncions, i, 
per tant, des d’aquest punt de vista no hi ha dubte que tam- 
bé, I’aportaci6 que en l’hfoxme del Sindic de Greuges es fa 
al voltant d’aquesta qüesti6, la jutgem interessant. 

Segon aspecte, el Síndic en el seu Informe aborda aques- 
ta qiiestió, la de la reforma dei mercat de treball. Nosaltres 
creiem que 6s moJt positiu que una instituci6 com el Sindic, 
d’una manera decidida i en aquest cas -cal dir-ho clara- 
ment- valenta, abordi aquesta qüestió, perque sens dubte 
afecta una part molt important de la nostra societat: l’atur 
segueix sent una de les preocupacions essencials i priori- 
tiries de les societats avanpcies, i tambk la segona part vin- 
culada a l’atur, la protecció social, és a dir, aquelles 
conquestes que ai llarg de molts anys i de molts esfoqos els 
sectors del moviment obrer i també els sectors populars han 
aconseguit despres de molts anys de lluites. 

Creiem que avui dia a les nostres societats, evidentment 
no a totes les societats, perb si almenys a les societats més 
avanpdes, la sanitat pGblica, I’edu1caci6 pljblica i Ies pen- 
sions pfibliques s6n conquestes importants i que val la pena 
posar tots eis mitjans possibles perquh aquestes conquestes 
continuh per molts anys. En el seu Informe el síndic fa una 
valoració global del que ha estat la reforma laboral, una va- 
loració positiva, per una qüestió essencial, i 6s perqui: la re- 
forma laboral ha perrnks un retrocés en Ja desocupaci6, és a 
dir, en la preocupació més important que en aquests mo- 
ments segurament hi ha a la nostra societat. En la mesura 
que hi ha m6s ocupació, és evident que Ia flexibilitat con- 
tractual que ha introdui’t la reforma laboral ha estat impor- 
tant, i, per tant, hem pogut veure augment dels contractes 
d’aprenentatge,.de prhctiques i de temps parcial. 

De totes maneres, és evident -i en 1’Informe se’n fa es- 
ment- que hi ha algunes disfuncions que calciri corregir. La 
primera fa referencia a l’atur dels treballadors de llarga du- 
rada, sobretot els treballadors que tenen més de  cinquanta 
anys i especialment aquells treballadors que des de fa molt 
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de temps no tenen treball; és cert que en aquests casos cal 
incidir en mesures decidides per a la seva reinserci6 al mer- 
cat de treball, i també pel que fa als contractes en prhctiques 
i d’aprenentatge, ja que afebleix, en alguns aspectes, la pro- 
tecci6 social dels treballadors. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, no hi ha dubte que la reforma del mercat del treball ha 
estat un punt essencial, com deiem al cornenpment, 
d’aquest Informe. 

La tercera qiiesti6 que voldríem abordar fa aeferkncia a 
les reflexions de 1’Informe sobre I’Any Internacional de la 
ToEerBncia. Vostks coneixen que, per resoluci6, precisa- 
ment, de 1’AssembIea de Ies Nacions Unides aquest any 
1995 ha estat considerat com 1’Any Internacional de Ia To- 
lergncia, i ha encarregat a la UNESCO que sigui la institució 
de tirar-ho endavant i de fer tots els actes necessaris per pro- 
moure la tolerhncia al m6n. 

És cert que al voltant de la tolerhncia podem fer una pri- 
mera reflexib. Amb l’acabament de la guerra freda no hi ha 
dubte que el conjunt de les forces democritiques a Europa i 
a la resta del món esthvem convenguts que podrr’em enfocar 
els greus problemes que té la humanitat, la fam, els greus 
problemes de desequilibri, de manca de desenvolupament, 
de medi ambient ..., perb ens hem trobat que precisament no 
ha estat possible enfocar amb foqa aquests problemes, sin6 
que, simulthniament, hem tingut problemes que havíem cre- 
gut superats, problemes que crkiern que formaven part del 
passat, Els conflictes ktnics, ja siguin locals o regionais, tor- 
nen a estar en primera línia a tot el món, els mateixos han 
portat a diferents guerres locals o regionals, i fins i tot a EU- 
ropa, que després de la Segona Guerra Mundial es conside- 
rava que ja no era possible una altra guerra, ens trobem que 
una part important dels paisos de l’est, en concret, sobretot, 
a la. zona dels Balcans, la guerra forma part de la quotidiani- 
tat dels seus ciutadans. En aquest context, han augmentat els 
desplqats, els refugiats, i, per tant, en el seu Informe el Síndic 
ens diu textualment que: <en ]’activitat habitual de la instituci6 
hem notat un increment d’actituds i accions intolerantssn. 

Com deia la professora d’ktica i senadora pel Partit dels 
Social istes de  Catalunya, la professora Victbria Camps, en 
el seu article <<Defensa de la tolerincia>>, hi ha tres motius o 
raons que fomenten la intolerhncia: les diferencies de 
creenp i opinions, les diferkncies i desigual tats econbmi- 
ques i les diferhcies físiques. És indubtable que per a com- 
batre la intolerhncia cal reforgar, és cert, la comunicaci6, la 
llibertat d’expressió, conscienciar la poblaci6, promoure la 
tolerhncia mitjanqant educació, perb el que ens hem de plan- 
tejar -com abans ha fet algun portaveu que m’ha precedit en 
l’ús de la paraula-..&, també cal situar quins s6n els límits de 
la tolerincia. Nosaltres estem en conjunt completament 
d’acord amb el que es fixa en  aquest Informe, que els límits 
de la tolerhncia es situen precisament i res més que en el res- 
pecte als drets humans; aquest és el referent mínim, per tant 
són els minims necessaris i innegociabies davant de qualse- 
vol cweeya i ideologia. 

Per acabar, voldrkrn abordar algunes qiiestions, aquestes 
molt mes concrefes, que tamb6 es plantegen en aquest Mor- 

me. En primer lloc, qüestions que fan referkncia al dret a un 
habitatge digne; en 1’Informe s’ assenyalen algunes qiies- 
tions que des del punt de vista del Grup Socialista s6n im- 
portants, la necessitat que hi hagi un tractament més decidit 
i m6s important al voltant de les patologies estructurals, en 
concret de l’aluminosi, que és una situació que pateixen 
molts ciutadans en aquests moments del nostre pais, amb un 
dret essencial, constitucional, com 6s el dret a l’habitatge. E, 
en segon lloc, remarcar tambk les insuficikncies que s’asse- 
nyalen en 1’Inforrne en la politica de la Generalitat respecte 
al que seria la matkria d’habitatges de promoció p~blica.  

Respecte al medi ambient, igual que l’any passat, tarnbk 
volem destacar que, a diferencia d’altres qüestions, hi ha 
una manca generalitzada de queixes en aspectes que curiosa- 
ment preocupen molt els ciutadans d’aquest pais: aspectes 
de residus industrials, de residus urbans, de conservació de 
paratges naturals, de la costa, del litoral, etchtera. Vam tenir 
oportunitat de discutir aquesta qiiesti6 i de plantejar-la a la 
Comissi6, per6 nosaltres volem tambk remarcar que ens 
sembla que des del nostre punt de vista és un aspecte a cor- 
regir segurament, donat que no hi ha aquestes queixes dels 
ciutadans, per la via d’actuacions d’ofici. 

Una altra qüestió que voldríem plantejar al voltant de Ea 
sanitat 6s la que fa referhcia a Fes llistes d’espera per a in- 
tervencions quirúrgiques; 6s cert que ha disrninui’t la llista 
d’espera, el que considerariem I’atenciri primkria o l’atenció 
en ambulatoris, perb és necessari que millorin tarnbb els re- 
cursos disponibles i la racionalització de les estades als hos- 
pitals, precisament perqui: disminueixin aquestes llistes 
d’espera. 

Una altra qüestió també concreta és la que volem plante- 
jar al voltant dels menors, En 1’Informe hi ha una sensibilitat 
especial del síndic i del seu equip per qüestions que afecten 
els menors, algunes molt punyents, les que fan referhcia al 
maltractament dels infants, als problemes relatius als acolli- 
ments i les adopcions o a la violhcia als mitjans de comuni- 
caci6, en especial a les televisions, Sobre aquestes qüestions 
difícilment tindriem diferkncies amb I’Informe, en tot cas 
serien diferkncies de matís; el que sí que volem plantejar en 
aquest moment 6s que nosaltres estem molt convenguts que 
és necessari que d’una vegada per totes s’apliqui la modifi- 
cació de la Llei del Síndic de Greuges que va fer aquest Par- 
lament, Nosaltres i tots els grups d’aquesta cambra, donat 
que va ser una modificació que es va aprovar per unanimi- 
tat, considerhvem que era necesshria la creació de la figura 
d’adjunt al sindic de menors. Per a temes de menors és ne- 
cessari que hi hagi aquest adjunt; nosaltres ho hem plantejat, 
vam modificar la Llei, i nosaltres voldríem que en els anys 
successius aquesta figura estigués introdu’ida. 

Finalment, respecte a aquests aspectes mes parcials, vol- 
driem entrar en qiiestions que fan referencia a la justicia, en 
concret -perquk ens hem de centrar en alguna qüestió- la 
que  fa referencia als centres penitenciaris del nostre país. El 
nostre Grup vaiora l’actuació del síndic, ja que peribdica- 
ment visita els centres penitenciaris d’aquest país; 6s cert 
que els darrers mesos i els darrers anys aquestes visites 
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s’han incrementat, que hi ha un control d’aquestes, i, per 
tant, s6n regulars, i també 6s cert que s’han obert diferents 
expedients d’ofici al voltant de la situaci6 de les presons de 
Catalunya. Per6 en aquest sentit sí que voldriern recollir tex- 
tualment les paraules de l’hforme, perqul: han estat les po- 
sicions que ha mantingut tradicionalment el Grup Socialista 
al voltant d’aquesta qüestió. En concret, I’hforme ens diu 
textualment: <<En quasi tots ets centres penitenciaris e1 Sin- 
dic ha pogut copsar la rnassificació d’interns als centres, i la 
solució requereix forqosament la construcci6, si mds no, 
d’un nou centre penitenciari a Catalunya que permeti des- 
congestionar els centres més massificatw) Per tant, no hi ha 
dubte que la posició del Síndic és la de ia construcci6 imme- 
diata d’aquest nou centre, perb evidentment no exclou la ne- 
cessitat de nou centres penitenciaris que solucionin Ia 
situació de rnassificació. 

Finalment, en aquest aspecte dels centres penitenciaris, 
tambk volem remarcar la situació del treball penitenciari. Hi 
ha suggeriments, alguns d’ells interessants, al voltant del 
funcionament del Cire, del Centre d’Iniciatives per a la Re- 
inserció. S’assenyala en l’lnforme la necessitat que 
s’augmenti la informacib adregada als mitjans empresarials; 
la possibiritat de treballs a torns per donar possibilitat a tots 
els interns dels centres penitenciaris que puguin treballar, I, 
finalment, la necessitat d’agilitar el procés productiu i incen- 
tivar els reclusos que hi participin. 

Per acabar, nosaltres aquest any fem una valoració glo- 
bal, d’aquest Informe, positiva; estern convenquts que el sin- 
dic i el seu equip ens han presentat un informe més 
estructurat que altres anys, per tant rnks fhcil d’aaccedir no 
solament per als diputats d’aquesta cambra, sinó en general 
per als ciutadans d’aquest país. Nosaltres creiem que aquest 
6s l’aspecte essencial d’aquesta instituci6, perque del que es 
tracta, senyores i senyors diputats -com deia el sindic en la 
seva exposició-, 6s que aquesta instituci6 sigui cada vegada 
més coneguda pels ciutadans d’aquest pais i que, per tant, 
les relacions entre els ciutadans i les administracions i la de- 
fensa dels drets dels ciutadans, no ja només en relaci6 amb 
I’Adrninistraci6, sin6 els seus drets humans, estiguin real- 
ment més protegits. 

Nosaltres estem convenpts que, si se segueix en aquesta 
linia, aixb serh possible i, per tant, des d’aquest punt de vista 
-ho torno a repetir- valorem positivament aquest Informe. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell& Pel 
Grup Parlamentari de Convergbncia i Uni6, t i  la paraula el 
diputat senyor Viñas. 

El Sr. VIÑAS: Gricies, senyor president. Senyores i se- 
nyores diputats, abans de cornenpr la valoració de l’infor- 
me del Síndic de Greuges, no voldria deixar de condemnar 
l’atemptat que avui ha sofert a Madrid el cap del Grup majo- 
ritari de l’oposici6 al Congrés, així com fer extensius als di- 
putats del Partit Popular del Parlament de Catalunya Ea 
nostra solidaritat. En el llibre segon, l’honorable síndic ens 
parla, en tot ell, de la tolerincia; avui tenim una prova en 
contra de la tolerhncia, i sense tolerhncia no tindrem convi- 
vencia ni tindrem dernocrhcia. 

Dit aixb, he d’agrair la cornpareixeqa de I’honorable 
síndic en aquest Ple del Parlament per presentar el seu Infor- 
me, Informe que el meu Grup, el Grup de Convergencia i 
Unió, valora molt positivament. El nostre agrdiment, doncs, 
a tots els seus col4aboradors i ai sindic adjunt, senyor Bar- 
tlett, per la tasca conjunta que ha aportat a configurar aquest 
Informe, que -ho repeteixo- valorem positivament. 

6s voluntat de l’honorable slndic acostar aquesta institu- 
ci6 a tots els pobles i comarques de Catalunya, i, pel que 
veiem en l’hforme, ho est& aconseguint. En la configuració 
d’aquest Informe s’han seguit en aquesta ocasi6 les ma- 
teixes innovacions que ja  van cornenpr-se l’any abans. S’ha 
fet una distribució amb els tretze apartats: els nou primers, 
ja típics. S’hi afegeix el dese, el de la consulta diiria, que 
penso que ha estat molt interessant i que ha donat molt bons 
resultats. Tmbk  considero molt important la secció onzena, 
que recull les recomanacions i els suggeriments que formula 
el Síndic quan hi ha el requeriment. Ell mateix va dir que 
aquests capítols XXll i XXII poden semblar exhaustius o 
molt extensos, perb jo hi afegiria que s6n molt interessants 
perquk donen una idea exacta i molt completa de tota la pro- 
blemhtica i de totes les queixes que van dirigides a la institu- 
ci6. Ells ens hi parla dels termes de recomanació i dels 
termes de suggeriments i ,  fins i tot, es proposen conclusions 
als afectats. La segona part del llibre, la dedica precisament 
a les conclusions~ i la tercera part del llibre agafa un seguit 
d’annexos que basicament és la informació estadística que 
tenim al final. 

Una dada molt important a tenir en compte 6s que aquest 
any hi ha hagut rnks d’un 70% de casos resolts per part de la 
institució. AixB ens sembla molt positiu; i una altra cosa que 
també voldria ressaltar 6s la valoració que en fem, de l ’h -  
forme del Sindic, i que considero immensament positiva: 6s 
el fet de no haver-hi hagut cap queixa sabre ]’lis del catal& a 
les escoles, sobre la immersió del catala a les escoles. Aixb, 
per mi i pel meu Grup, és de capital importhncia i val la 
pena de ressaltar-ho, com ja vaig fer-ho en la cornpareixenqa 
de l’honorabk sindic en comissi& És una dada a tenir en 
compte, sobretot en  aquests moments, quan sembla que hi 
ha algú que s’entesta a voler fer creure tot el contrari. 

El llibre segon €a referkncia a la concepció filosbfica del 
Sindic i del seu departament que aquest any dedica a la to- 
lerhncia, una reflexió sobre 1’Any Internacional de la To- 
lerhncia. Hi trobem també aquesta especial sensibilització 
que t6 l’honorable síndic i tot el seu equip sobre els desval- 
guts, els marginats, els malalts, els infants, els vells, els ma- 
lalts psíquics i, en definitiva, tot aquella gent que el nostre 
president ens recorda moltes vegades, tota aquella gent que 
amb el progrés va quedant despenjada i endarrerida. Evi- 
dentment, una de les nostres preocupacions és per a aquesta 
gent, i un dels grups que formen el nucli mes important 6s el 
dels immigrants, sobretot els immigrants estrangers, 

És de capital importhncia el tema que fa referhncia a 
l’agrupació familiar d’aquest colkctiu. Crec interessant de 
ressaltar que la nostra Constituci6, grhcies a l’article 10.2, 
va més enlla que alguns pdisos de la Unió Europea, que a 
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través dels acords Schengen poden arribar a rebutjar l’entra- 
da d’aquests ciutadans, La nostra Constitucib preveu la pro- 
tecció deis drets humans i la protecció de la famflia, Quan hi 
ha hagut algun recurs, el jutge ha donat la raó a l’immigrant 
aplicant aquest article de la Constitwci6, interpretant que e1 
pacte i el conveni de drets humans de 1992 s’ha d’aplicar a 
Espanya, Aquest article 10.2, va ser l’honerable síndic el 
primer de plantejar-Eo al Congrés dels Diputats; encara que 
alIB no se li va aprovar, va ser aprovat posteriorment al Se- 
nat. Aixb, potser per modestia, no ho ha dit, per6 en ies pre- 
guntes que se li van fer en comissi6 va sortir, i no he volgut 
silenciar-ho. 

He de tornar a repetir, com ja ho vaig fer en comissi6, 
l’esment especial que fa dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya en el marc del Pla internacional d’immigració, 
que fan un esforg considerable per a aconseguir integrar 
aquest col-lectiu i -torno a fer servir paraules textuals- diu: 
((Aquestes mesures s’han concretat fins ara en la signatura 
de convenis del Departament de Benestar Social amb orga- 
nitzacions no governamentals per promoure punts d’acolli- 
ment i informació i assessorament als treballadors estrangers 
que arriben a Catalunya. El Departament de Treball fomenta 
la participaci6 de treballadors estrangers en  els cursos de 
formació ocupacionnl per a augmentar les seves possibilitats 
en el mercat de treball. En relaci6 amb la possibilitat d’acce- 
dir a un habitatge promogut per la Generalitat, gairebé sem- 
pre, en les diverses adjudicacions efectuades, s’ha inclbs 
famílies d’origen estranger.)) D’aixb, penso que ens n’hern 
de congratular tots, 

La intolerhncia, un fenomen molt vell per6 que comenqa 
a aparkxier novament al final de la guerra freda, apareix 
amb els conflictes &ics i de desintegració dels estats. Aixb 
encara ho vivim. I aquestes tendhcies han ocasionat un 
augment del nombre de refugiats i desplaqats. Per tant, ens 
hem de marcar com a cosa priorit&ia en aquest Any per la To- 
lerhncia que les persones puguem ser plenament responsables i 
tirar endavant tot el que fa referkncia als drets humans, 

Torno a repetir unes paraules textuals: <<Una realitat amb 
simptomes de creixent intolerhncia no ens ha de fer caure en 
el pessimisme i l’apatia; ans a1 contrari, 6s una exighcia &i- 
ca que hi reaccionem i ens hi enfrontem amb la forqa de la 
raó i de les prbpies conviccions.)) És evident, honorable se- 
nyor síndic, que en aixb tindrh tot el nostre recolzament, tot 
el recolzament de1 meu Grup i penso que el recolzament de 
tots els grups de la cambra, perquk així ho hem vingut espe- 
cificant tots Eins ara, 

I, ja per finalitzar, voldria recalcar, com recalca vosth, Ia 
conscienciaci6 de la població, fent possible la participaci6 
tant de les institucions culturals governamentals i no gover- 
namentals, COIII de les agencies del sistema de les Nacions 
Unides per promoure la tolerhncia a traves de I’educaci6 i 
reforqant la comunicació i la llibertat d’expressió. Jo crec 
que aquests són els punts clau que han de fer realitat aquest 
Any Internacional de 1aTolerhncia que vost8 tambk ha reco- 
llit en aquest segon llibre del seu Informe. 

Grhcies, senyor president, senyores, senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vifias. 

Deelaraci6 de condemna 
de l’atemptat d’avui a Madrid 

Abans d’aixecar aquesta sessi6 específica i recollint el 
que han manifestat alguns portaveus, crec interpretar el sen- 
timent de tots els grups parlamentaris en €er constar la m6s 
en5rgica i contundent condemna d’aquest Parlament a I’acte 
criminal que s’ha produiit aquest matí a Madrid, que pretenia 
atemptar contra la vida del cap de I’oposici6, en la política 
espanyola. Ens felicitem que el senyor Amar hagi resultat 
illbs i fem vots pel rapid restabliment dels ferits en l’esmen- 
tat acte criminal. 

S*aixeca la sessió. 

(Sdn les dotze del migdia i onze minuts.) 


