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SESSI6 NUM. 6 DE LA COMISSI6 
DEL SiNDIC DE GREUGES 

ta sessid s ‘obre a un quarl d ’onze dei matí i cinc minuts. 
Presideix el Sr. Pueyo, acompanyat dei vice-president, Sr. 
Parera, i de la secrethriu, Sra. Vidal, Assisteix la Mesa el 
Iletraí Sr. Vintró. 

H i  s6n presents les diputades i els diputats Sr. Micald (en 
substitució del Sr. Aliguk), Sra. Bruguera, Sr. Canapuzano, 
Sr, Descals? Sr, Escudé, Sr, Espaduler, Sr. Orriuis, Sra. 
Vendrell (en suhstitucid de la Sra. PdM)  i Sr. Vims, pel G. 
P. de Cunverghciu i Unid; Sr, Abell6 i Aifunso, Sra. Ba- 
renys, Sr. Funt i Sr. Oliart, pel G. Sucialistrs; Sr. Portabella, 
pel  C .  P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sra, Ora- 
nich, pel G. P .  d’lniciativa per Catulunya, i Sra. Montser- 
rat, pel G. P. Popular. 

Assisteix en aquesta sessid el shdic de Greuges, Sr. An- 
ton Guñellas i Baiceils, acompanyat de l’adjunt dei sin&, 
Sr. Enric Ricard Bartlett i Casfella, els assessors Sr. Jua- 
quim Soler i Pont, Sra. Maria Josep Juan-Torres i Carce- 
ller, Sra. Pilar Bcrsquiel i Soriano, Sra. Neus París i 
Dom2nech, i 1 ’administrativa Sra. Carme Cañadilla i Extra- 
d~ i el cap del Gabinet, Sr. Xavier Bover i Font. 

Ordre del dia 

Punt linic: Informe corresponent a E ’any 1993 presentat 
al Parlament pel Slizdic de Greuges (Reg. 17006). 

El Sr. PRESIDENT: Senyors diputats, bon dia, S’obre la 
sessió d’aquesta Comissió de la Sindicatura de Greuges, en 
quk, en primer lloc, voldria saludar i donar la benvinguda, 
representant, sens dubte, el parer de tots vastes, a l’honora- 
ble sindic, el senyor Anton Cafiellas, així corn al senyor 
Bartlett, el seu adjunt, i també, al mateix temps, voldríem 
donar la benvinguda a la senyora Elisabet Abella, el senyor 
Xavier Bover, el senyor Joaquim Soler, la senyora Maria Josep 
Jua-Torres, la senyora Pilar Busquiel, la senyora Neus P d s  i 
la senyora Carme Cañadilla, tots ells membres col.laboradors 
del síndic en la Sindicatura que avui ens acompanyen tamb6 en 
aquesta sessiri anual de la Comissi6 de la Sináicatura. 

Corn vostks saben, la sessió d’aquesta Comissió es regula 
per 1’article 144 del Reglament del Parlament. Per tant, ini- 
ciarem la sessió amb una exposició de I’honorable sindic, 
que ens presentara i valorar5 globalment 1’Infarme que ha 
estat publicat pels serveis del Parlament; a continuació, po- 
drh intervenir un representant de cadascun dels grups parla- 
mentaris per un temps rnhxim de deu minuts per tal de 
fusmillar preguntes, demanar aclariments i, en general, fer 
una valoració global d’aquest informe; a continuaci6, sus- 
pendriem la sessi6 durant, aproximadament, uns vint minuts 
perqui: el síndic i el seu equip puguin ordenar aquestes pre- 
guntes i demandes d’aclariment que se’ls hagin plantejat, i 
reprendríem la sessi6 de treball. 

Per tant, sense més prehmbuls, dono la paraula a I’hono- 
rnble senyor CafielIas, síndic de Greuges, perquk faci la pre- 
sentaci6 i la valoració global del seu Informe anual. El 
senyor Cafiellas td la paraula. 

El Sx. SÍNDIC DE GREUGES (Anton Cañellas i Bal- 
cells): 11-lustre senyor president, il-lustres senyores i senyors 
diputats, cornpareixo en el dia d’avui davant d’aquesta Co- 
missió per informar de I’actuació del Síndic de Greuges du- 
rant l’exercici de 1993. 

En compliment del mandat establert a l’article 30 de la 
Llei del Síndic, el passat dia 7 de mar$ vaig lliurar 1’Informe 
anual de la institució al molt honorable president de la cam- 
bra, informe que, com saben, ha estat publicat en el Butlletr 
Ojcial del Parlament el dia 16, 

En primer lloc, vull agrair a la presidhcia del Parlament 
la celeritat en la publicaci6 de l’hforme. També vull agrair 
malt especialment a la presidhcia de la Comissió i a tots 
vostks, senyores i senyors diputats, l’esfarq realitzat per pos- 
sibilitar la cornpareixenp del sindic durant el primer trimes- 
tre de l’any per informar de les actuacions de l’any anterior, 
cosa que és el primer cop que succeeix i que, entenc, s’ha de 
valorar positivament, en la mesura que permet abordar qües- 
tions de major actualitat, algunes de les quals tal vegada re- 
quereixin una actuació d’aquesta cambra, COM a diposithria 
de la potestat legislativa O de les facultats de control polític 
sobre el Govern. 

Corn assenyalo a la presentació de I’Informe, el fet que 
prengués possessi6 el 5 de febrer de 1993, en haver-me de- 
git el Partament a la mort del primer síndic de Greuges, 
l’honorable senyor Frederic RahoIa i Espona, determina que 
algunes de les dades que es faciliten en aquest Informe va- 
gin referides a un període inferior a E’any. 

Aquest Informe manté, en les seves linies generals, l’es- 
tructura que ha presidit els informes del segon mandat del 
síndic, 1989-1992, si bé s’hi han introduit algunes modifica- 
cions, que es detallen en Ia presentació publicada en el Ru- 
tllett Oficiat del Parlament, a Ia qual em remeto. 

Quant a les dades estadístiques, em remeto tarnb6 als 
annexos de l’hforme, si be en vull ressaltar una: dels 381 
assumptes que del 5 de febrer a1 31 de desembre el Sindic 
considera que l’Administraci6 havia d’esrnenar la seva ac- 
tuació, en 286 4 s  a dir, el 75%- es va produir l’esmena, en 
tot o en part de l’actuaci6; en 11 -el 39’- U no es va esmenar, 
i et 31 de desembre restaven pendents de resposta de I’ Ad- 
ministraci6 84 4 s  a dir, el 22%. 

Tot seguit destaco algunes de les actuacions realitzades i 
conclusions a que hem arribat, tot seguint la sisternhtica dels 
capitols de 1’Inforrne. 

Administraci6 general, A l’hrirea d’administració general 
s’encabeixen qüestions d’ una gran diversitat temhtica: ser- 
vei militar i objecci6 de conscihcia, estrangeria, coaccili 
administrativa -a la qual em referir6 expressament-, aixi 
com les queixes en relaci6 amb funció psblica, expropiaci6 
foqosa, responsabilitat patrimonial, actuació de les forces 
de seguretat i, en general, les qiiestions del procediment corn 
a garantia de I’administrat. En relació a aquestes tíltimes, 
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vull ressaltar que la major part de les actuacions administra- 
tives de la Generalitat, dels ens locals i de I’Administraci6 
de 1’Estat són conformes a les normes de procediment, perb 
que, malgrat que percentualment són poques, encara es pro- 
dueixen infraccions en aquestes normes de procediment. 

En aquest sentit, vull destacar fa insuficient motivaci6 
d’alguns actes que limiten drets o que deneguen peticions 
dels ciutadans. Posem alguns exemples en relació amb la 
denega& de subvencions per part del Departament d’En- 
senyament, que a insthncia nostra ha esmenat els defectes 
apreciats i ha tram& a l’brgan gestor les instruccions opor- 
tunes per evitar que es reprodui’ssin. 

En les darreres setmanes han estat nombroses les noticies 
en relació amb la necessitat de reorganitzar la prestació del 
servei militar obligatori i la prestaci6 sociai substitutbria. A 
1’Informe comentem la tipologia de les queixes que se’ns 
han presentat en relació amb l’Administraci6 militar, de la 
qual volem destacar la collaboració prestada sempre que ens 
hi hem hagut d’adrqax demanant informació per raons d’ur- 
gkncia, És urgent reorganitzar la gesti6 de la prestaci6 social 
substitutbria per tai de reduir a terminis raonables el temps 
que es triga des del moment que es dedara la condici6 d’ob- 
jector fins que es designa una destinacilj on complir la pres- 
tacib. Entenem que no escau fer interpretacions restrictives 
de l’exercici d’un dret constitucional corn l’objecció de 
consciencia, sinó posar els mitjans per possibilitar-ne un 
exercici socialment útil i evitar-ne el frau. 

En relació amb la situació dels immigrants estrangers en 
el IIQS~E país, ens referim a diverses qüestions: trami tació de 
permisos de treball i residencia, soIIicitud de revocaci6 
d’expulsions, concessi6 de visats per a reagrupament fami- 
liar, etcktetera, perb permetin-me que em centri en dues qües- 
tions. 

Ens ha semblat apreciar una conscienciaci6 social més 
gran respecte a la necessitat d’atendre aquest coWectiu per 
tal que IIQ caigui en la marginalitat, tat i que les condicions 
sbcio-econbmiques i de treball que actualment afecten la 
nostra societat no s6n les mes adequades per facilitar la inte- 
gració d’aquests immigrants. Les politiques de control de 
fluxos migratoris s6n necesshies, perb no són, per elles SO- 
les, suficients per resoldre aquesta problemhtica. En la me- 
sura que existeixen unes condicions en els paisos d’origen 
que impulsen a la immigració, tal corn va succeir en I’Estat 
espanyol no fa tants anys, i existeixi una demanda de rnh 
d’oobra que no és coberta, avui, amb treballadors nacionals, 
seguirh produint-se 1’entrada de ciutadans estrangers al nos- 
tre pais. Hem d’evitar que la seva necessitat acabi al mig de 
l’ooceh o enriqueixi algun desaprensiu. Tot i les millores en 
la gesti6 de les administracions en relació amb els permisos 
que necessiten els immigrants estrangers, insistim en la ne- 
cessitat d’opthitzar la dels visats per a reagrupament fami- 
liar i de regular amb concreció els criteris per a la seva 
concessi6, atks que e1 reagrupament 6s un mitja idoni per 
procedir a la integració en la nostra societat dels ciutadans 
estrangers. També advoquem perque existeixi un servei 
d’informaci6 i assessorament als estrangers, en especial en 

aquelles zones amb un alt index d’immigraci6, de pocs re- 
cursos econbmics. 

Un altre aspecte que em permeto destacar del que comen- 
tem a 1’Informe 6s el relatiu al dret d’asil. Hem estudiat 
aquesta qüestió arran de1 cas de l’arribada al port de Barce- 
lona, com a polissons, d’uns menors d’edat marroquins. UI- 
tra Pa regularitat o no de l’actuaci6 governativa en aquell 
cas, considerem que, a diferencia del que s’ha dit en algun 
moment, si que existeix la possibilitat legal de reconkixer la 
condició legal d’asilat o de refugiat a 1’Estat espanyol a un 
estranger o aphtrida menor d’edat. D’altra banda, en un mo- 
ment que I’anomenada <<immigració econbrnican -a la qual 
ja ens hem referit- pressiona sobre les regulacions nacionals 
del dret d’asil, entre elles la nostra, em sembla necessari re- 
cordar l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Hu- 
mans, quan diu: <<En cas de persecució, tota persona té dret a 
buscar asil i a gaudir-ne a qualsevol país.), No es pot restar 
al marge dels canvis sbcio-econbrnics que es produeixen en 
el món; cal distingir situacions de necessitat, derivades 
d’unes determinades estructures econbmiques, de situacions 
on la persona 6s perseguida per les seves idees, la seva etnia 
o les seves creences; situacions diferents justifiquen regula- 
cions diferents, perb que la por a perdre un estatus econbmic 
determinat no ens faci perdre quelcom rnks important, és a 
dir, la qualitat moral, corn a persones i com a pais, de saber 
acollir aquell que és injustament perseguit. 

Algunes queixes posen en evidhcia el desacord dels ciu- 
tadans davant determinades mesures adoptades pels poders 
ptiblics, basicament les administracions municipals, per ga- 
rantir la seguretat vihia. Som conscients que no són sufi- 
cients les mesures de foment o divulgació de la seguretat 
vihria, sin6 que, en aquests moments, és imprescindible 
exercir mesures de coacci6 per tal de garantir la seguretat de 
tots els usuaris de les vies públiques, fins i tot dels mateixos 
que cometen infraccions. 

En aquest sentit, hem rebutjat bona part de les queixes 
que els ciutadans ens han presentat contra sancions de trhn- 
sit i retirada de vehicles. Aixb no obstant, en ocasions hem 
hagut de manifestar el nostre desacord davant d’actuacions 
que no han seguit el procediment determinat a les lleis per 
imposar una sanci6 -per exemple, per manca d’acreditació 
de notificacions-, o en I’adopci6 de mesures cautelars, com 
ara la retirada del vehicle per part de la grua municipal, i 
fins i tot hem demanat l’anullaci6 d’algun precepte d’una 
ordenanqa municipal. Comprenem la dificultat de determi- 
nats trhrnits i la imprecisió de determinades normes legals, 
perb, davant d’aquests supbsits, 1’Administració ha d’optar 
per impulsar la seva reforma, no per incomplir-les. 

Ordenació del territori. Un dels reptes amb que la nostra 
societat i, per tant, també els poders públics s’enfionten is el 
de fer possible I’accés de tots els ciutadans a un habitatge 
digne, i enguany em permeto portar a la seva consideració 
dues qiiestions. 

En primer terme, la crisi econbrnica esta provocant que 
determinades persones perdin I’habitatge de quk fins alesho- 
res gaudien. A grans trets, el perfil sociolbgic d’aquests ciu- 
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tadans que s’han adreqat al Síndic respon a un d’aquests dos 
grups: persones en atur i sense ingressos suficients per con- 
tinuar pagant la renda d* habitatge llogat a per pagar la quota 
del préstec concertat per accedir a la propietat, i persones 
que durant molts anys han disposat d’un habitatge llogat, 
normalment d’edat avanqada i pensions petites, i que es 
veuen desnonades davant la invocaci6 d’una causa de reso- 
lució del contracte diferent de I’impagament de la renda; els 
nous desnonats no disposen de prou recursos econbmics per 
accedir a un nou habitatge. Davant d’aquesta situació, cal 
una actuació urgent i decidida dels poders pdblics. 

En segon terme, he de recordar que I’AdministraciÓ, 
bhsicament Ia local, perb tarnb6 I’autonbmica, en relació al 
parc d’habitages de protecció oficial, té assignades unes fun- 
cions de policia d’habitabilitat que ha d’exercir en nom de 
I’interes generaLDavant l’incompliment per part del propie- 
tari d’un edifici de I’csrdre de conservaci6 i manteniment de 
1 immoble s’ha d’acordar f’execuci6 subsidiiria per I’ Admi- 
nistració a carrec del propietari per tal d’evitar el deteriora- 
ment del parc immobiliari urbh. 

A I’lnforme de i992 demanivern j a  l’aprovació de la 
normativa necesshria per afrontar la problemhtica canviant 
de les anomenades <<activitats classificades molestes, insalu- 
bres, nocives i perilloses>,, tant en 1’8mbit legislatiu en allb 
que sigui competencia d’aquest Parlament, com en l’hrnbit 
de les corporacions locals titulars d9 una potestat normativa 
derivada. Atks que I’any 1993 els avenqos en aquesta ma- 
teria han estat molt escassos hem de reiterar aquella recoma- 
nació una vegada més, 

Tributivia. Les reclamacions en quh els ciutadans han po- 
sat de manifest errades administratives de 1’Administració 
de la Generalitat o dels ajuntarnens en l’hplicació de normes 
tributixies en fase de liquidaci6 Q de recaptaci6 moit sovint 
han estat ateses quan ens hem adreqat a la respectiva admi- 
nistració. Fent-ho avinent a I’Informe, ha ilqlustrem amb ai- 
guns exemples. Al costat d’aquestes queixes, derivades 
d’actes de gestió tributhria, hem rebut queixes dimanants de 
l’aplicació de nomes tributhies aprovades per aquest Parla- 
ment, departaments de la Generalitat, o entitats locals que, 
segons els contribuents, imposen exaccions excessives o que 
permeten aplicacions incorrectes. En aquest segon grup des- 
taquem dues situacions que porten causa d’anys anteriors: el 
conflicte anomenat del preu i del rebut de l’aigua i el del re- 
chrrec sobre l’impost de bCns immobles aprovat per 1’EntiFat 
Metropolitana del Transport. Tots dos són a bastment ex- 
posats en l’apartat de recomanacions i suggeriments gene- 
rals. 

Sanitat. En els darrers anys s’ha prosperat en la universa- 
lització de l’assisthcia sanitirja i es pot dir que l’assistkncia 
sanithria pública té uns esthndards de qualitat satisfactoris, si 
be persisteixen alguns problemes importants, com ara les 
llistes d’espera per rebre determinades prestacions. Hem 
d’insistir en la inadequaei6 del sistema de finanpment, que 
esta a I’origen de no pocs dels problemes que se’ns pIante- 
gen, i assenyalar l’alentiment de la implantació de la refor- 
ma de I’atenció primh-ia que ha de finalitzar l’any 1996. 

Em permeto demanar la seva atenció sobre dues qües- 
tions que ens han preocupat especialment l’any 1993. Aixb 
és, la continui‘tat del procés educatiu dels nens en edat ~ S C Q -  

lar internats en hospitals, qiiesti6 connexa amb el capittol 
d’ensenyament, i la dificil integraci6 i el deficient suport co- 
munitari del malalt mental. Una de les actuacions d’ofici en- 
degades el 1993 s’ha adregat a verificar el compliment del 
mandat que es va establir a I’article 29 de la Llei 13/82, del 
7 d’abril, d ’ integració social dels disminu’its, que estableix 
que tots els hospitals infantils de rehabilitació i que tinguin 
serveis pediattrics permanents hauran de comptar amb una 
secci6 pedagbgica per tal de prevenir i evitar la marginació 
del procks educatiu dels alumnes en edat escolar internats en 
els esmentats hospitals. 

Les patologies de I ’hb i t  de la salut mental afecten un 
nombre creixent de ciutadans. Coneixem els esforqos del 
Departament de Sanitat per augmentar els recursos alterna- 
tius a 1’hospitalització psiquihtrica amb la creació de més 
centres .de dia, sistemes d’hospitalitzaeió parcial i atenció a 
domicili. Perb tot i aixb, l’hospitalització no es redueix com 
caldria perquk no es c m n  prou serveis, encara, de rehabili- 
taci6 i reinserció de malalts mentals amb la deguda coerdi- 
naci6 amb els seveis socials. D’altra banda, en una actuaci6 
d’ofici hem analitzat el procediment d’ingrks involuntari en 
un centre psiquihtric i la intervenció respectiva dels brgans 
juridiccionals i els serveis sanitaris. Pensem que l’atenci6 
que com a societat -no només els poders pdblics- prestem a 
aquests malalts és encara molt insuficient. 

Consum. La Constitució, en el seu article 5 i ,  estableix un 
principi tutelar deis poders públics en relaci6 amb la segure- 
tat, la salut i els legítims interessos econbmics dels consumi- 
dors i usuaris; aquest principi és el que de forma expressa o 
thcita invoquen els ciutadans que s’adrecen al Sindic derna- 
nant que intervingui en rnathia de consum. Davant les re- 
darnacions dels usuaris de serveis priblics ca1 insistir en la 
responsabilitat de les administracions que en s6n titulars i en 
la necessitat que assumeixin les seves funcions de cokol .  

Treball i pensions. En un moment de crisi econbmica que 
ha generat una important destrucció d’ocupaci6 i on el siste- 
ma públic de pensions 6s objecte d’un cert debat nacional 
seria normal que el nombre de queixes en aquest hmbit 
augmentés. Doncs, bd, efectivament, entre 1992 i 1993 ho 
ha fet en un percentatge del 74% en seguretat social i del 
65% en treball. 

Permetin-me que comenti un parell de qüestions que es- 
mentem en 1’Informe. D’una banda, la necessitat de conti- 
nuar l3  hornogenei‘tzació dels rhgirns especials del sistema de 
Seguretat Social per tal d’equiparar-los amb el rbgim gene- 
ral de la seva acci6 protectora. Malgrat els innegables pro- 
gressos, es continuen produint llacunes normatives que 
poden produir situacions discriminatbries, corn 6s el cas de 
la no-previsió de la prestaci6 d’invalidesa provisionai per 
als afiliats al rhgim especial de treballadors authoms. En 
coordinació amb el Defensor del Poble s’ha formulat la re- 
comanació q u e  ha estat acceptada- que es faciliti la infor- 
mació necessbia als treballadors autbnorns quan formalitzin 
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T’alta i els que es troben en l’esmentada situacid sobre 
l’obligació de comunicar la baixa quan cessin en I’activitat; 
i que s’adoptin les mesures de control de la recaptaci6 amb 
m6s celeritat, la qual cosa permetrh comprovar I’incompli- 
ment de la presentació de la baixa, evitant la reclamaci6 de 
quotes endarrerides de fins a cinc anys. 

VoIdria comentar-los també que durant l’any 1993 vam 
dur a terme una actuaci6 d’ofici arran de la publicació del 
Reial decret 728193, del 14 de maig, pel qual s’estableixen 
pensions assistencids per a vellesa n favor dels emigrants 
espanyols no residents a Espanya. L’actuació va consistir a 
adreqar-nos a tots eh ciutadans que en els prop de deu anys 
de funcionament del SEndic s’havien adrqat exposant una 
situació personal que en principi feia pensar que es podien 
acollir a aquestes pensions, Els afectats van ser informats 
per part del Síndic dels seus drets faciliant-los la recent nor- 
mativa. 

En I’hrea de treball, una de les actuacions endegades per 
la institució ha tingut per objecte el cas dels socis que pres- 
ten serveis en els diversos tipus de societats mercantils i 
d ’ a h  en el &gim general de la seguretat social que no gau- 
deixen de la prestaci6 per desocupaci6, atks que no acrediten 
els requisits de relaci6 laboral. El Sindic ha considerat que, 
en cas que no es modifiquessin les previsions legals i conti- 
nuessin sense gaudir de la prestació d’atur, havien Se poder 
sollicitar la devolucid de les quotes pagades sense efichcia 
protectora. En aquests moments s’esth a I’espera de les ins- 
truccions que hi dicti ei Ministeri de Treball, al qual 
s’adrqi el Defensor del Poble a instincia nostra. 

Permetin-me que faci esment, tarnbt5, a la soluci6 positiva 
a la qiiestió de la validesa a efectes de percebre les correspo- 
nents prestacions de les quotes anteriors a I’alta en el rkgim 
especial d’ autbnoms, validesa que havíem recomanat des 
de feia anys i que, finalment, ha estat reconeguda en la 
disposici6 addicional desena de la Llei 22/93, del 29 de 
desembre. 

Serveis socials. Comencem el capitol de serveis sociafs 
de 1’Informe referint-nos a qüestions relatives a la protecció 
dels menors. Primerament he de reiterar el que hem dit al- 
tres vegades: la legislacib en mathria de menors esta frag- 
mentada i en part 6s obsoleta; encara es regeix per una llei 
de 1948, Confiem que, tal C Q ~  s’ha anunciat, properament 
aquest Parlament, en allb que sigui cornpethcia seva, debati 
una llei general del menor. 

La institució ha continuat els treballs enipresos els da- 
rrers anys en matkria de menors endegant diverses actua- 
cions d’dici. Una d’aquestes fa referencia als equips 
d’atenció a la infhncia i adoleschncia, EAIA. Tot i re- 
conkixer l’esforq fet per I’ Administració durant aquests 
anys, primer amb la creaci6 d’aquests equips i després arn- 
pliant-ne el nombre, hem constatat que als EAIA hi han ca- 
sos en Iiista d’espera. També s’han donat supbsits en que, 
feta la valoraci6 pels EAIA, s’havia proposat 1’ingrés d’un 
menor en un centre i aquesta mesura no s’havia fet efectiva 
fins després d’un temps una mica llarg per manca de places 
en centres d’acollirnent. 

Abans de finalitzar la redaccid d’aquest Informe, m’he 
adrept al conseller de Benestar Social demanant-li que, 
amb urgkncia, s’arbitrin mesures que disminueixin de forma 
rhpida i significativa aquestes llistes d’espera i es doti els 
EAIA de recursos suficients per poder fer les seves propos- 
tes en terminis substancialment més breus. Insistim en la 
conveniencia que els jutges de menors, que s’encarreguen 
entre altres afers d’adopcions i acolliments, rebin una for- 
mació especialitzada que els faciliti la seva delicada tasca. 

Tamb6 assenyalem en 1’Informe que en les informacions 
sobre menors en els mitjans de comunicació social cal extre- 
mar les garanties per no vulnerar el seu dret a la intimitat i, 
en tot cas, que el ministeri fiscal ha d’exercir les facultats 
que en defensa del menor té confiades. També recordem que 
s’ha de protegir els menors i adolescents respecte a les 
imatges i missatges que s’emeten a traves dels mitjans &u- 
dio-visuals, en particular la televisi6, per tal que no perjudi- 
quin el seu desenvolupament integral com a persones. 
Algunes d’aquestes qüestions han estat objecte de resolu- 
cims d’aquest Parlament, COM ara, per exemple, ia 108/rV, 
sobre imatges i missatges de la televisió, i a elles ens reme- 
tem. 

Per acabar aquest apartat dels menors, permetin-me que 
em refereixi a I’habilitació que em confereix ]’article 34.5 
de la Llei del Síndic per designar, amb la conformitat @via 
d’aquesta Comissió, una persona de la meva confianqa per 
ocupar el chrec d’adjunt per a la defensa dels drets dels in- 
fants; previsi6 que es va incorporar per la Llei 12/39, del 29 
de novembre. 

En primer lloc em permetran que digui el que, d’altra 
banda, tots vostks saben: que els drets dels infants poden ser 
mbs protegits que no pas ho sdn ara, tant per la institució del 
Síndic com pel conjunt de la Societat i de les institucions 
que tenen confiada aquesta tasca. Ara bk, pel que toca al 
Sindic, els puc assegurar que constitueixen una de les meves 
prioritats i que en aquest primer any de mandat he intentat 
que es traduís en accions concretes. Una major protecció 
passa per una major dedicació, cosa que nom& podem fer o 
bé optimitzant els recursos de que disposem o que intentem 
cada dia o be afeblint I’atenci6 a altres hees, cosa que no 
volem fer, o, finalment, disposant de més recursos. Perso- 
nalment, tal com vaig manifestar als meus collegues, els de- 
fensors del poble de i’Estat espanyol, amb els quals aprofito 
aquest moment per dir que tenim unes bones relacions de 
coHaboraci6, a les vuitenes Jornades de coordinació que 
vam celebrar a Madrid el passat setembre, desitjaria -vaig 
dir-, desitjaria poder destinar un assessor a dedicació plena 
a I ’ h b i t  de menors, en comptes d’haver de repartir els es- 
forqos amb la totalitat de ]’&rea de serveis socials; perb avui 
no estern en disposici6 de fer-ho. Atesos els resultats 
d’aquesta tasca, se’n derivaria ..., disposaríem de dades sufi- 
cients per saber si cal o no exercir i’habilitació legal abans 
esmentada. 

Com a exemple d’actuacions que han tingut un ressb po- 
sitiu en els nostres administracions, i en particular en el De- 
partament de Benestar Sociai, comentem el suggeriment per 
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a la reducció dels terminis d’elabaraci6 deis informes a 
I’adopció internacional, amb la signatura d’un conveni amb 
el Col-legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assitents 
Socials de Catalunya i el Colmlegi Oficial de Psicblegs, que 
obre una nova via d’atenció a les famílies interessades en 
I’adopci6 internacional, i la creació de I’hrea d’informaci6 
específica i personalitzada a les famflies que solliciten una 
adopció que d6na resposta a les observacions efectuades 
I’any 1992 en relació amb els terminis que transcorren des 
de la solkitud d’adopció fins que es tenia la primera entre- 
vista amb els interessats. 

En aquesta mateixa línia de resposta favorable de I’Ad- 
ministració a les consideracions del Sfndic, podem referir 
que I’actuaci6 d’ofici en relaci6 amb la continu’itat entre la 
percepci6 del PIRMl i de les pensions no contributives, 
quan els beneficiaris de la primera compleixen seixanta-cinc 
anys, va cloure amb unes instruccions del Departament de 
Benestar Social en vista a garantir que els efectes econbrnics 
de la pensi6 no contributiva esdevindrien efectius des del 
primer dia del mes següent a que es tingui dret, eliminant la 
prhctica d’haver de passar uns mesos sense ingressos a co- 
brar després com a endarreriments. 

Una altra actuació d’ofici efectuada durant l’any 1993, en 
aquesta &rea, ha estat la de visitar els centres de menors de- 
pendents del Departament de Justicia, que ens han merescut 
una vaioracih molt positiva, si b6 hem fet alguna observació 
que ha estat expressament acollida per aquest Departament 
de Justícia, 

EI creixement de les demandes dels serveis socials 
augmenta amb les dificultats de gesti6; és per aixb que co- 
mentem alguns dels problemes detectats: per exemple, les 
demores per ingressar en residides de gent gran i la lenti- 
tud en la tramitaci6 de les pensions no contributives que ens 
va moure a suggerir al Departament de Benestar Social 
que s’analitzés el circuit administratiu seguit, a l’efecte 
d’agilitar-lo, cosa, aquesta última, que sembla que s’ha 
aconseguit .. 

Ensenyament i Cultura, En l’hrnbit de l’ensenyament i la 
cultura ens referim a la normalització hgiiistica, a l’ense- 
nyarnent, a algunes dificultats en l’exercici del dret a l’en- 
senyament i qiiestions connexes i l’accés a dipbsits 
culturals, corn ara biblioteques i arxius. Entre les qüestions 
connexes al dret r? l’ensenyament, en relatar un suggeriment 
en relació amb la funció pública docent, ens referim a I’exis- 
thcia d’un col-lectiu nombrós de personal interí que pateix 
una situació de gran inestabilitat laboral, que repercuteix ne- 
gativament en l’cxercici de la funci6 docent, Ens referim 
també, entre altres qüestions, a alguns probiemes concrets 
sorgits en relació amb I’accks a estudis de persones amb mi- 
nusvalideses físiques, corn a conseqükncia de I’incompli- 
ment en alguns casos de la normativa de supressi6 de 
barreres arqui tectbniques, la capacitaci6 d’educadors d’es- 
coles bressol i la capacitació de personal docent per atendre 
infants amb necessitats educatives especials. 

Justicia. Les queixes envers I’Adrninistraci6 de justícia o 
bé s6n trameses al Defensor del Poble o bé en determinats 

casos es posen en coneixement del president del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, a qui agraeixo pública- 
ment la tasca duta a terme amb vista a esmenar els greuges 
que els ciutadans en han posat de manifest en l’hmbit de la 
justícia a Catalunya. També ens hem perm&s fer unes refle- 
xions sobre la conveniencia de reformar 1’ Oficina Judicial. 
Comentem la situaci6 de les víctimes del delicte i insistim 
en la necessitat de la creaci6 a Catalunya d’una oficina de la 
Y íc t i m a, 

Per últim, en aquest apartat, ens referim a la situació dels 
ciutadans ingressats en centres penitenciaris de Catalunya 
que hem dedui’t de les queixes rebudes i de  les visites efec- 
tuades a les presons. L’any 1993 he visitat personalment els 
centres de la Trinitat, de Wad-ras, Model, Ponent i Quatre 
Camins; en el primer trimestre d’enguany he visitat Brians i 
el proper dimarts espero visitar Girona i Figueres. Les visi- 
tes de 1993 han suscitat tres actuacions d’ofici: la primera, 
en relació amb I’eqequip de tractament de Quatre Camins; la 
segona, relativa a I’activitat del Centre d’hiciatives per a la 
Reinserció, el Cire, que continua en trhmit, i l’bltima en re- 
laci6 amb la pres6 Model de Barcelona. 

Queixes privades i consuita dikia. En la secció dedicada 
a queixes privades intentem exposar la tipologia d’aquestes 
queixes que no estem habilitats a tramitar més que donant 
una informaci6 a la persona que ens la planteja. En relació 
amb la consulta dikia informem també de la tipologia de les 
qiiestions que se’ns han presentat. Al llarg d’aquesta presen- 
taci6 m’he referit a diverses actuacions d’ofici i recomana- 
cions i suggeriments de carkter general la relaci6 i 
exposici6 de la totalitat de les quals tenen, senyores diputa- 
des i senyors diputats, a les pagines 13149 a 13179 del But- 
lletl d’aquesta cambra. 

Quan m’he referit a l’hrrea de pensions i de treball els 
deia que en el Llibre Segon feia unes reflexions sobre l’ocu- 
paci6 i sobre l’estat del benestar, reflexions que clouen unes 
consideracions dedicades a I’impacte de la crisi econbrnica 
en la nostra societat, consideracions i reflexions que, corn 
diem, per acabar I’Informe, no tenen aItra pretensi6 que ser 
una modesta aportació del Sindic de Greuges al debat que 
sobre el model de societat ja ha comenqat i que la cruesa 
d’una situaci6 econbmica adversa ha fet mi% evident que era 
necessari; tot aixb amb la confianqa pesada que el model re- 
sultant representi un progrés en el respecte als drets fona- 
mentals i a la dignitat de la persona humana. 

Moltes grhcies, senyor president; grhcies, senyores dipu- 
tades; griicies, senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor CañefIas. I a 
continuaci6 poden intervenir els representants o les repre- 
sentants dels diferents grups parlamentaris per formular pe- 
guntes o demanar aclariments. 

Com és habitual, ho farem en l’ordre de menor a major* 
Per tant, en primer lloc, té la paraula -els recordo que en 
principi per a un temps mhxirn de deu minuts, malgrat que 
en aixb podem ser raonablement flexibles- ..., en primer lloc, 
en representació del Grup Popular, té la paraula la senyora 
Dolors Montserrat. 
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La Sra. MONTSERRAT: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. No esgotaré el temps que vost& deia de deu minuts, 
perque, corn sempre, rn’esplaiaré molt més quan podrem fer 
el nostre posicionament ai si del Ple del Parlament. 

De totes maneres, vull agrair un any rnbs 1’Informe de 
3993 a l’honorable shdic i al seu síndic adjunt per aquest 
extens document i, evidentment, pel segon llibre que ells ens 
han fet. Perb no vull -abans d’entrar en una consideració 
que vull fer- oblidar-me de felicitar l’honorable senyor Ca- 
ñellas per allb que ens acaba d’anunciar, que vo& nomena- 
rh una persona adjunta per tal de vetllar pels drets dels 
i nf an ts . 

Crec que vosti? haurh vist corn any rere any hem anat de- 
manant, en aquest cas pel que fa al Grup Popular, que es po- 
gués crear aquesta figura, ja  que era un mandat d’aquest 
Parlarnen t. 

Per tant, li expresso l’agrdiment del Grup Parlamentari 
Popular. Jo he vist, quan v o s t ~  ens feia I’explicació, que te- 
nia una sensibilitat, fins i tot, doncs, per aquests nens ma- 
laíts que es troben en centres de pediatria amb ilargues 
malalties i que puguin gaudir de l’ensenyament al gual tenen 
dret i que els correspon. 

Jo li voldria dir, després d’haver-lo escoltat, que vostk 
ens fa una consideraci6 molt important, 6s una eonsideraci6 
que tots coneixem, i 6s que a 1’Informe d’enguany VOS~&,  ho- 
norable sindic, ens fa la reflexió sobre I’impacte de la crisi 
econbmica an la nostra societat i en la societat estrangera 
que viu i treballa a Catalunya i el model fins i tot de societat 
que aixb comporta. Vost5 tarnb6 ens fa unes consideracions 
d’aquestes queixes de nombrosos ciutadans per la morositat 
a I’hora de pagar de les administracions o dels poders pú- 
blics, d’aquestes exaccions, que fins i tot han estat altres 
anys motiu per part del nostre Grup que potser són excessi- 
ves a l’hora d’aplicar-les en la seva quantia, i més ara que 
cada cop m8s les persones guanyen menys i fins i tot cada 
vegada hi ha més gent a l’atur, per tant és més difícil que 
tinguin guanys a casa; de com es queixen dels rechrrecs; 
dels chnons que s’apliquen a una quantitat d’impostos i de 
com anem veient que les persones més febles a causa 
d’aquesta crisi tan agreujada tenen una phrdua de les seves 
wivendew, uns per manca de poder atendre els lloguers 
mensuals i d’altres per no poder atendre els seus crkdits o 
els pagaments mensuals dels crkdits de la seva <<vivenda)>, i 
aixb fa que perdin fins i tot una avivenda>> a uns preus que 
no poden accedir-hi ni a i’hora de la subhasta. Per tant, jo li 
voldria fer una pregunta, que davant de tota aquesta greu 
problemhtica que ve motivada per aquesta crisi econbmica i 
perqu& cada cop més hi ha més gent sense feina, crec que ha 
d’haver-hi o ha d’existir la paraula solidaritat per part de 
l’hdministracid i per part d’uns i altres poders pdblics. Jo no 
sé si vostk ho ha fet arribar i m’agradaria conkixer si vostk 
veritablement ha notat que pugui haver-hi una solidaritat per 
part de tota I’Adrninistraci6, de poder tirar endavant aquests 
greus problemes en el que es pugui per part de les adminis- 
tracions, tenint en campte que aquesta crisi és profunda i 
evidentment durari un temps, i bastant llarg. I fins i tot VOS- 

tl: es planteja que potser no es podrh mantenir o s’hauran de 
cercar alternatives, perb mai no adoptar una mena d’estat de 
malestar, amb resignació i passivitat. Per tant, voldria saber 
quin ressb vostk ha captat, que no s’hagi de crear o no es 
mi‘, davant la passivitat -com deia- d’aquests poders pú- 
blics, una mena d’estat del malestar. I fins i tot vosth també 
es planteja amb molta seriositat si la plena ocupaci6, tal COM 
esta concebuda fins ara, és encara realitzable. 

Per tot el que he dit, honorabk síndic, li ho agraeixo pro- 
fundament, crec que serem més extensius en el si del Ple del 
ParIament, agrair un any mes la seva explicacib, i si globla- 
ment quan faci les respostes als altres grups si pot fer la que 
correspon al Grup Popular. 

Res més i moltes grhcies. 
EE Sr, PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Montserrat. 

Efectivament, ha fet un ús molt ponderat del temps que li 
corresponia. I a continuació, en representaci6 del Grup 
d’hiciativa per Catalunya, tt5 la paraula la senyora Magda 
Uranich. 

La Sra. ORANICH: Erhcies, senyor president. Intenta- 
rem també fer un 15s ponderat del temps que se’ns ha conce- 
dit, i voldriem cornenqar amb la paraula, com ha fet la 
nostra companya del Grup Popular, la i l h t r e  diputada Do- 
iors Montserrat, agraint al síndic la seva preskncia, agraint la 
celeritat amb quh ha presentat 1’Informe en aquest Parla- 
ment i en aquesta Comissi6, i agraint tamb6 I’Informe que 
ens fa. 

Hem estudiat detingudament aquest Informe, pensem que 
és un informe de molt contingut, estern d’acord que s’hagi 
respectat l’estructura d’anteriors informes de l’anterior sín- 
dic de Greuges i també amb les novetats i amb les recoma- 
nacions que fa la Sindicatura. 

Tracta el sindic molts punts; entre altres, el terna de i’irn- 
pacte de la crisi econbmica, que entenem que és un terna de 
mhxima actualitat ara. Voldríem analitzar detingudament, 
COM ho farem properament en el Ple, els diferents aspectes 
que tracta la Sindicatura, perb voldríem, en aquests mo- 
ments i en aquesta primera intervenci6, fer esment al sindic 
de quins són els ternes que més ens preocupen i tarnbd algun 
aclariment del que ja hem plantejat. 

El primer punt que és recurrent -que cada any tracta la 
Sindicatura i cada any tracta aquest Grup Parlamentari- 6s 
el tema de I’objecció de conscikncia. VoIdria dir al síndic 
que sapiga que té el suport del nostre Grup quan diu que vol 
que ei tema de l’objecci6 de consciencia no sigui lirnitatiu, 
no es vulguin fer amenaces contra els objectors de conscien- 
cia, sin6 que, respectant la mateixa Constituci6, el que han 
de fer els poders públics i en aquest cas el Govern central és 
el fet d’afavorir O ,  en tot cas, respectar els joves que prenen 
aquesta actitud. Entenem que aquest és un punt tstmbk de 
molta actualitat, perque hi ha hagut darreres manifestacions 
per part d’aigun ministre del Govern central que sembla mis  
aviat que davant d’una situació que, digukssirn, ha desbordat 
les previsions de I’ Administració han preferit una amenaqa 
o una restricci6 d’aquest dret que no realment regular-lo 
com s’hauria de regular. Aquest és un punt molt important 
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per nosaltres. Ha dit el sindic que voldria qué fos un servei 
socialment fitil. 

No voldria estendre’m en aquest terna, parb sí, bé, expli- 
car l’alegria quan el síndic diu que creu que hi ha una major 
conscienciaci6 dels ciutadans en el tema dels estrangers i de 
la immigració. Jo voldria que aixa fos així; és a dir que aixa 
fos un inici de futur, que no tinguéssim en e1 nostre pafs cap 
tipus de problema. 

Voldria dir-li tambB que evidentment en aquest any rnks 
que mai, que es parla que és I’any, no <<es parla)> ..., no, és 
I ’  Any Internacional de 1st Família, aconseguíssim els visats 
per al reagrupament familiar dels immigrants estrangers. 
Voldria dir-li que aquest és un punt important i també coin- 
cidim amb el que ha dit el síndic, que aquesta és una de les 
maneres -segurament la prioritlia- quant a integrar-10 a la 
nostra. societat. 

No tractarem tots els punts, perque realment esgotaríem 
el temps i li hem promks al president que aixa no ho faríem, 
perb s i  que no deixaríem de parlar de dos o tres de darrers 
que creiem que s6n fonamentals. 

Tema menors: en el tema menors estem totalment 
d’acord amb el síndic quan ens diu que la legislació 6s obso- 
Ieta i també amb tot el que ens ha fet felicitar-lo pel tema 
que ens ha parlat quant a l’adopció internacional i quant a la 
protecci6 dels menors en tot el que fa referencia n la situaci6 
actual. 

Tema normalització lingüística: també agraym, lbgica- 
ment, i sap que aquesta 6s I’opinió del nostre Grup, quant a 
donar suport a tot el que 6s el terna de la immersi6 lingüisti- 
ca en I’educació. Sí que demanarfem, perb, al síndic una im- 
portant defensa no ja de les poques persones que volen una 
educaciii en castellh, perb sí una defensa dels catalanopar- 
lants que encara tenim molts problemes en aquesta societat 
per poder-nos explicar sempre en la nostra liengua, que al 
cap i a la fi segueix essent encara Ia que esta en un segon 
lloc. Per tant, demanarfem en aquest tema fermesa, perque 
no fos que. queixes individuals de persones que han volgut 
provocar un problema social a la nostra societat doncs por- 
tessin rnks interks que no el problema general de la societat 
catalana quant a la utilitzacid de la nostra Ilengua. 

Hi ha una queixa que he estudiat amb molta calma i que 
realment el síndic tracta d’una manera amb la qual també es- 
tem d’acord. El sindic ens diu, i crec que 6s un tema també 
de mhxima actualitat, i voldríem en aquest cas si fer una pre- 
gunta i que ens digues quina és la seva opini6 quan ens diu 
<<desprotecci6 de les parelles de fetn. 

Aquest 6s un tema que, evidentment, esta en els mitjans 
de comunicació; entenem que hi ha una evident desprotec- 
ci6 de les persones en aquest camp i voldrkm, per tant, sa- 
ber, el síndic com pensa tirar endavant ..., quk pensa 
d’aquesta desprotecció o, en tot cas, si realment aixb afavo- 
reix els drets més elementals de les persones que durant 
molts anys han conviscut en parella, 

També, quan ens parla del PIRMI, voldríem dir-li que.,., 
ens diu que hi ha un nou perfil de persona, que hi ha al PIR- 
MI. Hem estudiant i sabem -i ho declarava la ministra 

d’Afers Socials del Govern central fa dos dies- que mbs del 
60% de peticions del PIRMI són casos de dones que no co- 
bren €es pensions de separacions O de divorcis, en aquest 
cas. Entenem que 6s una nova pobresa, 1st que s’esta plante- 
jant, que és la pobresa de les dones a les famílies monopa- 
rentals que, evidentment, mereixen també una protecció 
important. Voldrfem demanar al síndic qu5 pensa del terna, 
si realment té m8s queixes en aquest supbsit, si té coneixe- 
ment que estan cobrant el PIRMI. dones en aquesta situaci6 
-és a dir, famflies monoparentals, bisicament dones; també 
podrien ser homes amb fills, per6 basicament són dones 
amb fills-, i si td conscikncia que la pobresa ha incidit real- 
ment en aquest sector. 

I, finalment, per acabar el tema de la justiciat, perb també 
un terna important quant a serveis socials: el Síndic, voi- 
dríem dir si mant6 la seva postura de la inconstitucionalitat 
o la iikgalitat de la Llei de benestar social quan se’ns diu 
del cobrament de les pensions integres de la gent gran inter- 
nada a .  les residhcies. Quines queixes té d’aquest tema? 
Com pensa enfocar el Síndic la defensa de l’enorme quanti- 
tat de persones que tenen aquesta problernhtica? 

Finalment, quant a les presons i Justícia, voldríem dir-Fi 
tamb6 que coincidim amb les seves apreciacions, perb SO-  

bretot demanar4 -entenem que 6s un terna recurrent del 
Síndic, cada any, i que hi ha insistit molt, i que hi ha insistit 
aquest Grup Parlamentari, i és una idea prhcticament fixa 
d’aquesta diputada-, per l’oficina de defensa de la víctima, 
perquk de vegades - i ho sap molt b6 el sindic, que ens co- 
neixem fa molts anys de defensa dels drets humans en el 
Col-legi d’Advocats-, sovint, a les &poques dures de la dicta- 
dura, defensar la justícia semblava m& que era defensar la 
persona acusada que, evidentment, mereix tota defensa, perb 
entenem que esta absolutament desprotegida, la victima, a la 
nostra legislaci6. Parla, el sindic, que té queixes de persones 
-de delictes de terrorisme- que no cobren diferents pen- 
sions, perb no s6n nomes les vfctimes del terrorisme que han 
d’estar protegides, sin6 les vfctimes d’altres delictes, que 
queden en una situacib, segurament -i també li ho podria 
preguntar a1 sindic-, tan desprotegides, que no tenen sortida 
en aquests moments de crisi econbmica. 

Per tant, novament, felicitar-lo per 1’ Informe, agrair-li la 
seva cornpareixenqa i demanar-li que tingui en compte eis 
nostres suggeriments, a part que ens respongui fes pregun- 
tes, o aclariments més aviat, que li hem fet en la nostra inter- 
venció. 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, il-lustre senyora Ora- 

nich. 
A continuació li correspon el torn al Grup Parlamentari 

d’ Esquerra Republicana. Té la paraula 1’il-lustre senyor Por- 
tabelía. 

EI Sr. PORTABELLA: Gricies, senyor president. Vol- 
dria iniciar aquesta intervenció agraint la intervenci6 del 
sindic i del seu Informe, molt ben estructurat, C Q ~  ja 6s tra- 
dicional en aquests casos, i felicitar-lo també per les noves 
incorporacions, algunes de les quals esperem, doncs, que es 
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puguin anar desenvolupant en el futur, perb que sens dubte 
pensem que poden aportar rnilEores a aquest Informe. 

Voldriem agrair també la destinació del segon llibre a un 
tema tan important com és el de I’irnpacte de la crisi 
econhmica en la nostra societat i la consegüent davallada de 
l’estat del benestar, ja que aquest terna incideix sobre qiies- 
tions que d’dguna manera ja existien, perb que fruit 
d’aquesta situació, doncs, es van agreujant. EI mateix sindic 
ha mencionat -per posar un exemple  el terna de P’habitatge 
que, tot i que semblava que en I’actualitat se centrava en 
vies d’una certa soluci6, la realitat és que els problemes 
d’habitatge que tenen, especialment I’aspecte mis jove de la 
societat, continuen essent molt problemitics. Vam mencio- 
nar ]’any passat -i creiem que serviria també per a aquest 
any- que i7anomenada <<llei fonamental del mercat)) O la llei 
de l’oferta i la demanda continua no complint-se en el tema 
de l’habitatge; continua havent-hi molta gent buscant pis i 
continuen havent-hi molts pisos d’oferta, per6 la realitat és 
que la majoria de la pobla& o es veu obligada a hipotecar 
un percentatge molt alt del seu sou per tenir un habitatge O 
no pet accedir a un habitatge propi i ha de mantenir-se vi- 
vint amb la seva famflia. 

Tots els punts que surten en aquest Informe s6n d’una re- 
llevhncia gran i ens agradaria fer un petit comentari sobre 
tots, per& donat que aixb és impossible, donat el periode de 
temps de quk disposem, nosaltres voldríem posar emfasi en 
alguns ternes determinats. Voldríem parlar, per exemple, del 
tema dels menors, que ja s’hi ha fet referkncia, tamb6, i de la 
legislaci6 obsoleta -que també s’ha mencionat- que hi ha en 
relaci6 amb aquests temes. Ens ha semblat molt oportuna la 
seva afirmació i la seva voluntat de trobar una persona que 
vostk consideri de la seva confianqa per dedicar-se al món 
de l’infant. Ens ha semblat, perb, entendre, que aixb esta- 
va ..., la possibilitat que aixb es dugués a terme estava condi- 
cionada a les disponibilitats econbrniques. Nosaltres 
voldriem, si pot ser, que ens expliqués d’una manera m6s 
exhaustiva, una mica com estan les converses perqub aixb 
sigui possible, i quines s6n aquestes disponiblitats econbmi- 
ques que caldria tenir per poder, realment, crear aquesta fi- 
gura que seria de gran ajut sobre el futur de la societat, j a  
que és clar -i tots en  tenim perfecte coneixement- que ef fu- 
tur de la societat es construeix a partir dels joves. 

Tamb6 voldríem agrair-li les constatacions que es fan en 
aquest Informe sobre els temes de normalització lingiilstica i 
tamb6 demanar-li que continui’ amb la defensa del catalh, 
que tot i el que aparentment es pot arribar a creure si es Ile- 
geixen certs mitjans de Comunicació, continua essent la llengua 
rninoritmda, de manera activa, sobretot, en 1’ Administració peri- 
Rrica, i en altres elements de I’Administració, com pot ser lajus- 
tícia. Per tant, creiem qwe encara s’ha d’avmpr molt en el tema 
de la normalitzaci6 lingüística per poder mibar a assolir un grau 
de plenitud de la nostra llengua. 

Valdríem entrar, tambk, sobre una consideració generica 
que ens ha inspirat la menció que es fa a I’Inforrne, concre- 
tament, en el primer llibre, en la primera part, en la secci6 I, 
a les phgines 13077, que fan referhcia a la circulació, i que 

tenen bastant de semblanqa amb unes phgines que van sortir, 
tambk, de 1’Informe -concretament la 6081 i 80, de I’any 
passat, sobre la retirada de cotxes per la grua. Especifica- 
ment, en el tema ..., bé, en I’iis de la grua en certs municipis, 
per exemple, en el de Barcelona. Nosaltres voldríem saber 
quines mesures pot adoptar un ciutadh de Catalunya quan, 
després de sentir-se en indefensid respecte a I’ Adrninistra- 
ci6, i acudir al Síndic de Greuges, i despres d’un informe 
positiu del Sindic de Greuges en relació amb el ciutadh -6s a 
dir, que li  dóna la ra6 al ciutadh-, aquest ciutadh es torna a 
trobar en la mateixa situaci6 i li torna a passar exactament el 
mateix. És a dir que 1’Adrninistració no ha fet cas de les re- 
comanacions que ha fet el Síndic de Greuges. 

Es pot llegir també a I’Informe d’enguany que vostks ma- 
teixos diuen que I’Ajuntament de Barcelona no ha escoltat 
les recomanacions del Síndic, per exemple, en 1”s de la 
grua per treure cotxes de la zona blava, perb jo voldria posar 
un cas que afecta molts ciutadans. I el posar6 com un cas 
prhctic: davant d’un Ús indegut de la grua per part de 1’Ad- 
ministració, quan l’administrat, el ciutadh, vol treure el cot- 
xe, encara que aporti fotocbpies del Butllett Oficial del 
Parlament de Catalunya, número 99, les pAgines que afec- 
ten ..., no se’n surt. No se’n surt, i aixb, perdonin que posi un 
cas personal, perb com que el puc documentar Ampliament, 
doncs, m’ha semblat que podria semblar oportii, A mi se’m 
va endur el cotxe ..., la grua se’m va endur el cotxe en una si- 
tuacirj que crec que era il-legal, i vaig parlar arnb l’agent, 
amb el caporal, amb el sergent i arnb el cap de la Guhrdia 
Urbana; els vaig lliurar cbpia del que diu 1’Informe del Sín- 
dic de Greuges, em van donar la ra6, per6 no va actuar sobre 
el que havia d’actuar. Sé que aquest cas -que he exposat 
molt sintkticament i que em perdonaran que hagi exposat un 
cas personal, perb 6s fruit que podia documentar-lo molt 
hmpliament- s’ha donat amb moltes altres persones. Lla- 
vors, no és que no et donin la raó: és que, simplement, no 
apliquen allb que haurien d’aplicar. Aquesta situacib, que 
s’ha produí’t a bastament i en diversos casos, voldriem saber 
quina ds la situació, quins són els següents passos que ha de 
fer el ciutadh per tal d’aconseguir sortir d’aquest bucle que 
es crea, en el qual I’Administracib acaba no fent cas del que, 
d’alguna manera, ha subscrit en un altre indret. 

Bé, carn que crec que, realment, he excedit el temps, 
doncs, voldria acabar agraint novament la composicid de 
!’Informe aixi com la seva estructura. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Portabella. 
A continuació li correspon al Grup Socialista. El senyor 

Abelló, I’il*lustre senyor Abelló, que, malgrat tot, ens ha fet 
arribar a la Mesa la voluntat de compartir o de repartir el 
temps que reglamenthiament li correspon al seu Grup entre 
l’ilhstre senyor Abell6 i la ilhstre senyora Barenys. Aques- 
ta Mesa no hi veu cap inconvenient, sempre que es respecti 
el període de temps que correspon al seu Grup; per tant, en 
primer iloc, té la paraula l’il-lustre senyor Abelló. 

EI Sr. ABELL6 I ALFONSO: Moltes grhcies, senyor 
president. Respectarem el temps, no es preocupi. Senyor 



3910 DIARI DE SESSIONS / C - Ndm. 161 I 25 de marc; de 1994 I COM. DEL SfNDIC DE GREUGES 

president, honorable sindic, el nostre Grup vol fer una  valo- 
raci6 de 1’Informe que ha presentat avui a Comissió, tenint 
en compte que, evidentment, la valoraci6 global la farem en 
el plenari, on correspon; sí que volem avanqar que hem no- 
tat, en aquest Informe -que segurament podem parlar que és 
el primer informe prbpiament que han dirigit voste i el seu 
equip, donat que I’anterior Informe estava molt condicionat 
pel temps que vostk va entrar- que notem mCs rigor i mks 
profunditat en el tractament dels temes que es plantegen. 
Creiem que, des d’aquest punt de vista, hi ha un aveq  qua- 
litatiu en alguna de les qüestions que s’exposen. 

Nosaltres voldríem tractar set o vuit qiiestions d’aquest 
Informe. En primer lloc, voldríem tractar la qüestió que fa 
referhcia als immigrants estrangers. No hi ha dubte que és 
una qüestió que permet fer mortes reflexions i algunes pre- 
guntes. Nosaltres, al voltant del seu Informe, plantejaríem 
tres qüestions. 

Voste coneix que en aquest Parlament hi ha una comissi6 
sobre I’estudi de la situacid dels treballadors estrangers; hi 
ha dues qüestions que es plantegen tot sovint, i que no hem 
trobat -sobretot la primera- reflectides en I’Inforrne. En al- 
guns casos d’aquests coIkctius es plantegen casos de discri- 
minaci6 racial, sobretot en qüestions que fan xeferkncia a 
I’entrada en alguns locals públics i ,  desprks, tamb6, quant a 
moltes dificultats a l’hora de llogar habitatges. Fonamental- 
ment, jo diria que aquestes són les dues qiiestions que es 
plantegen. Voldríem conkixer si vostes han rebut queixes 
que van en aquesta direcció, de casos concrets de discrimi- 
naci6 a I’hora d’exercir drets individuals i col.lectius 
d’aquests ciutadans i, després, si s’ha fet alguna actuació 
d ’ ofici. 

En segon lloc, pel que fa referhcia a la necessitat que hi 
hagin serveis d’informaci6 i assessorament de la situació 
d’aquests treballadors -que 6s una qüesti6 que tarnb6 plante- 
gen tot sovint-, voldriem conkixer quina és la seva opinió 
sobre la necessitat d’aquests serveis d’inforrnaci6, i de quina 
administració hauria de dependre; si considera millor que 
depengui de I’Administraciri municipal o hauria de ser im- 
pulsat per l’Administraci6 de la Generalitat. 

I, finalment, en aquest apartat, valdriem conbixer tamb6 
la valoració que fan, després de dos anys de funcionament, 
del que 6s la política de quotes a I’hora de fixar criteris que, 
des del punt de vista del Grup Socialista, ha representat un 
avenq respecte a les politiques que hi havia en anys ante- 
riors, perb també voldríem conhixer si des de la seva institu- 
ció consideren que aquesta política ha ajudat, sobretot a 
I’hora de I’entrada de nous treballadors estrangers en aquest 
país. 

La segona qiiestib que voldríem plantejar fa referencia a 
l’habitatge; vostks, en el seu Informe, hi dediquen un apartat 
prioritari, nosaltres també estem convenquts que és aixl. 
Voldríem conkixer en concret, en aquesta qiiesti6, tres qües- 
tions: la primera, la seva valoració del que 6s la política 
d’habitatges de promoci6 pública, que es fa des del Consell 
Executiu de la Generalitat; despres, si considera que s6n su- 
ficients els ajuts que es destinen a la rehabilitació d’habi- 

tatges, i, finalment, el que fa referencia al retard -que hi han 
importants queixes- respecte a les obres de reparació dels 
edificis que tenen patologies estructurals que, com han ob- 
servat en el seu Informe, hi ha moltes queixes de ciutadans i 
de colkctius de ciutadans en aquesta direcci6. 

EI tercer apartat faria referencia al medi ambient. A nos- 
altres ens ha sorpres que, precisament, en el seu Informe es 
digui que han disminui’t les queixes respecte al medi am- 
bient. Si no ho recordem matament, aquesta tendhcia ja 
s’observava a I’anterior Informe, i també ens resulta una 
mica sorprenent perque la conscihncia mediambiental dels 
ciutadans en aquest pais, precisament, el que demostra 6s tot 
el contrari, que ha augmentat en els darrers anys. Per tant, 
no acabem d’entendre qu& ha donat que la situació mediarn- 
biental i, per tant, Ies queixes dels ciutadans ..., només cal 
observar qualsevoI dia els mitjans de comunicació: han anat 
en augment al voltant de la contaminaci6 ambiental dels 
rius, dels residus industrials, dels residus urbans; podríem 
parlar de qüestions d’aquestes ... No acabem d’entendre que 
no hi hagin queixes. 

De totes maneres, si que ens agradaria també -i en tot 
cas, després en la seva exposició ho podria fer- que hi ha- 
gués aIgun tipus d’iniciatives més enlla de les queixes que 
hi hagi COM a actuacions d’ofici. Nosaltres creiem que hi 
han alguns aspectes importants al voItant de la protecci6 del 
litoral, de l’entorn, del paisatge, com deiem abans, dels resi- 
dus, que segurament farien necesshries actuacions d’ofici. 

El quart apartat és el de la sanitat. A nosaltres ens ha in- 
teressat molt, en conjunt, tot aquest apartat. Com deia al co- 
rnenprnent, hi ha hagut avenGos quant al rigor de l’lnforme 
i creiem que a I’apartat de la sanitat hi és; fins i tot crec que 
en el segon torn valdria la pena que desenvolupessin l’as- 
pecte de salut mental, que per nosaftres Bs, segurament, el 
que s’ha tractat amb més rigor, perb tambd voldriem 
conkixer algunes qüestions. En primer llac, els avenqos que 
hi ha hagut o no quant a les llistes d’espera, que 6s un apar- 
tat important del seu Informe. La segona qiiesti6 seria quant 
als equips d’atenci6 prirnhria; pensem que s’avanga molt a 
poc a poc en la seva implantaci6 i, per tant, des d’aquest 
punt de vista hem vist un estudi que han fet amb unes dades 
que, evidentment, han rebut de la CmselIeria, i tamb6 vol- 
dríem coneixer Ia seva opinió, així com la necessitat que 
s’augmenti en els centres pel que fa referencia a places per 
als malalts crbnies, que tamb6 creiem que és una de les defi- 
cihncies .més importants que hi ha en l’hforme. 

Quant a menors, jo crec que vostks han plantejat una 
qiiesti6 que des del Grup Socialista ja fa molts anys que 
creiem que s’ha d’abordar. Nosaltres creiem que eis ternes 
dels menors no són ni d’una conselleria ni d’una altra, sinó 
que s’haurien d’abordar globalment, i, per tant, des d’aquest 
punt de vista 6s evident que la dispersió de cornpetkncies 
entre diferents conselleries no ajuda a avanqar en aquesta di- 
recci6. Per tant, primer voldríem conkixer la seva opini6 si 
1st dispersió de competkncies, sobretot entre Benestar Social 
i Justicia, ajuda a solucionar aquestes qiiestions; la segona, 
ens felicitem que, finalment, hem vist clarament per part del 
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sindic que la Llei que va aprovar, la modificació de la Liei 
que va aprovar el Parlament quant a I’adjunt, la seva posici6 
és clara. De totes maneres, tenim molt poca cosa més a dir, 
perque de la seva exposició es dedueix que en aquests mo- 
ments la paraula la tenim més nosaltres que vost2s des del 
punt de vista pressupostari. Per tant, aquesta és una qüestió 
que s’haurii de debatre en aquest Parlament. 

I finalment, quant als centres de menors, vostks parlen 
que els han visitat i valdrkm conkixer la seva opinió sobre 
si hi ha reaIment infrautilitzaci6 o sobredirnensi6 dels cen- 
tres. A nosaltres tamb&., el Grup Socialista, ja fa aproxima- 
dament dos anys, va visitar aquests centres i vam veure 
aquest problema i, per tant, ens agradaria conkixer la seva 
opini6 sobre aquesta qiiesti6. 

Finalment, a ]’apartat que fa referkncia a justícia, que 
sempre, en un informe d’aquestes caracteristiques, 6s dels 
importants, tres qüestions voldriem destacar. La primera, la 
que fa referkncia a la protecci6 de les victirnes del delicte; 
estem totalment d’acord amb la necessitat de la crea& 
d’una oficina d’atenció a les victirnes del delicte. Vost&s 
parlen d’una reunió convocada per la presidenta de E’Au- 
diencia Provincial a la qual van assistir, ens agradaria 
con&ixer una mica les entitats i les institucions que hi van 
assistir i quina era la posició al voltant d’aquesta qiiestió, i si 
creu que és imprescindible que la Generalitat crei’ aquest ti- 
pus -com han fet ahes comunitats autbnornes a la resta de 
]’Estat-, aquesta oficina d’atenci6 a les víctimes del delicte. 

L’aaltre aspecte és el de presons. Parlen de diferents expe- 
dients d’ofici en la situació de la Model i, en concret, amb el 
Cire. Nosaltres voldríem piantejar tres qüestions fonamen- 
tals al voltant de les presons. Una faria referhcia a la situa- 
ci6 de la Model; quan llegim el seu Informe veiem que, 
finalment, en funció de la informació que van rebre de 1a 
Direcci6 General i de la Conselleria de Justicia, entenem 
que aquest expedient d’ofici el donhem per acabat. Nosal- 
tres vam assistir fa moIt poques setmanes a una visita a Ia 
presó Model, representant la Comissi6 de Justicia d’aquest 
Parlament, i creiem que des del punt de vista de la situaci6, 
en aquests moments, de la Model, sobretot des del punt de 
vista de la massificació, fa necesskia la seva actuaci6 per 
dues qüestions: la primera, creiem que cinc persones, cinc 
interns per cella, vulnera clarament els drets fonamentals de 
les persones i, després, perque 6s impossible, en aquestes 
condicions, portar a terme polítiques de rehabilitaci6 i de re- 
inserció. Per tant, nosaltres creiem que difícilment els expe- 
dients d’ofici es poden donar per tancats mentre persisteixin 
aquestes condicions de la situació de la Model i ,  per tant, 
voldríem conkixer quina 6s I’opini6 de la situació de la Ma- 
del, que, des del punt de vista del Grup Socialista, com una 
pres6 en aquestes condicions, sobretot no tant per als pre- 
ventius per6 per als penats, no reuneix cap de les condicions 
necesshries. 

La segona qüestió faria referencia al treball penitenciari. 
Es paria d’un expedient d’ofici; tamb6 aquest entenem que 
segueix obert respecte al Cire i, per tant, voldríem conbixer 
en quin estat es troba i les primeres valoracions que es fan al 

voltant del treball penitenciari, que des del punt de vista del 
Grup Socialista es troben realment molt lluny del que seria 
necessari. T finalment, també, la seva opini6 sobre la situaci6 
de la Trinitat, sobre la situaci6 dels joves, que creiem també 
que és un dels aspectes més deficitaris quant a la política pe- 
nitencihria a Catalunya. 

Seguidament, senyor president, donaria la paraula a la 
senyora Rosa Barenys. 

La Sra. BARENYS: Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Sí, sí, té la paraula la senyora Ba- 

renys. Malgrat tot, li recordo, li prego que sigui al mb im de 
breu. Grhcies, 

La Sra. BARENYS: Si, senyor president, ser6 molt breu, 
Honorable senyor sindic, jo tenia interks a fer-li dues pre- 
guntes o dos comentaris al seu Informe, sobre infhncia i so- 
bre un decret de serveis socials. 

Pel que fa referhcia al terna d’infhncia, el meu company 
ja n’ha parlat a grans trets, i jo voldria demostrar la meva sa- 
tisfaccid per la seva sensibilitat en els ternes d’infhncia. Una 
bona part de les conclusions fan referhcia a una millora de 
les politiques d’infhncia, a una millora necesshia. I alesho- 
res, a mi m’ha sorpres agradablement i interessadament 
l’anhlisi que vost5 fa dels dos nivells d’atenci6 en serveis 
socials, primer nivell i segon nivell, i la descoordinació que 
existeix entre l’ateenci6 primhria i els serveis especialitzats, 
els equips EAIA. Aquest és un tema que, reiteradament, en 
els diferents informes que es presenten en aquest Parlament 
van sorgint. Aleshores, jo demanaria al síndic si ha pensat 
en alguna manera de poder resoldre aquest tipus de descoor- 
dinació, perqub en aquest moment en el Parlament de Cata- 
lunya estern discutint una llei fonamental que ha de 
solucionar, en teoria, aquest tema, que 6s la Llei de descen- 
tralització, desconcentraci6 i coordinació dels serveis so- 
cials, coordinaci6 entre els serveis socials de les diferents 
administracions, perb tamb6 entre els dos nivells de prirnhria 
i de secundbia. 

I I’altra pregunta al respecte era quina és la llista d’espera 
que vosths saben que existeix per atendre els menors pel que 
fa referhcia als equips dels EAZA, Vull dir, per tenir una 
idea del seu volum, de la seva globalitat. I l’altra ... Ah, bé, i, 
a mds a més, si havien fet alguna gesti6 davant dels mitjans 
de comunicaci6, alguna intervenci6 perquB don& compli- 
ment a I’actuaci6, a la Resolució 108/W, de mitjans de co- 
municaci6 en relació amb la infincia. Aquest 6s un terna que 
hem discutit recentment en el Parlament, que és, sembla ser. 
molt dificil de complir, per6 voldriern saber si el Síndic ha 
fet alguna gesti6 en aquesta direcci6. 

I I’altra pregunta que jo li volia fer, senyor síndic, és la 
que fa referhcia a I’actuaci6 d’ofici 1946193, referent al 
Decret 195/1993, del qual la senyora Oranich ja  ha pariat. 
Aquí també manifestar, doncs, la satisfacció del nostre Grup 
per la coincidhcia en la valoració d’aquest Decret i de I’ex- 
pressi6 dels dubtes i la preocupació que sobre l’aplicació 
d’aquesta normativa vbem manifestar en el debat del Ple 
del Parlament i, a la vegada, demanar-li, donat que aquest 
Decret, en aquest moment, com que no ha passat per la Co- 
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missió Jurídica Assessora, 6s un decret nul de’ ple dret, i com 
a conseqükncia la seva aplicació en el supbsit que hi hagués 
alguna queixa no tindria lloc, perquk ei Decret s’ha de tornar 
a replantejar, per dir-ho d’alguna manera, jo voldria saber si 
vostk coneix si hi ha hagut queixes respecte al desenvolupa- 
ment o l’aplicació d’aquest Decret. Si vostb en te caneixe- 
ment. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Barenys. 

Finalment, en representació del Grup Parlamentari de Con- 
verghcia i Unió, té la paraula I’iElustre senyor Garles Viñas. 

El Sr. VIÑAS: Sí, grhcies, senyor president, que tamb6 
voldria fer-li un prec: ser6 molt breu en F’exposició global 
de l’hforme, faré algun incfs, una o dues preguntes en con- 
cret, perb tarnbk demanaria a la presidkncia que el senyor 
Descals i el senyor Carles Campuzano, tenint en compte que 
ens mantindrem estrictament dintre dei temps, faran tambd 
unes preguntes concretes. 

En primer lloc, voldria donar les gracies a !’honorable 
senyor síndic per la seva predncia avui en el Parlament per 
a la presentac% del seu Informe; entenc Iambe que aquest 
any j o  diria que ha guanyat en sistematitzaci6; el fet d’incor- 
porar-hi tres seccions més de les deu habituals, jo penso que 
ajuda i agilita la lectura i la comprensi6 de tot 1’Informe; 
crec que ha sigut una troballa positiva. Tambd considero 
molt positiu tot el Llibre Segon, el que fa referkncia a f’atur, 
a la manca de treball, a la societat del benestar, penso que 
esta molt bk aquesta apreciació. 

I baixant més o menys concretament ja prbpiament al que 
6s I’Informe, quant a la normalització lingüfstica, que 6s un 
dels ternes, doncs, que avui pot ser que ens influeix i que 
ens marca mks, troba moit bé tot l’hforme pel que fa re- 
ferkncia ai procks de normalització lingüistica, la valoraci6 
del Síndic -valoració positiva- de les mesures previstes per 
la Llei de normalització lingüística, la no-separaci6 de les 
aules, totes aquestes coses, perb si que també voldria dema- 
nar al senyor síndic que, tenint en compte que -i no és es- 
trany per a ning6- si en aquests moments alguna Ilengua a 
Catalunya est& discriminada és, precisament, la catalana, 
doncs, potser que és una de les coses que hauríem de mirar 
de tirar endavant de forma potser més positiva, tenint en 
compte, sempre, doncs, els drets fonamentals de totes les 
persones i de tots els ciutadans que viuen avui a Catalunya. 

No sC. Vull dir, quant a barreres arquitectbniques penso 
que a I’Inforrne, doncs, continua parlant-se d’elles. He tro- 
bat també la resposta positiva a una demanda feta per I’ho- 
norable senyor síndic .a la Universitat de Barcelona d’unes 
barreres arquitectbniques que s’han solucionat. Quant 4 i n -  
tre ja de Justícia- a ia protecció de les víctimes del deIicte, 
també penso que és una cosa que ens preocupa tots i tothom, 
i trobaria tarnb6 molt positiva la creaci6 d’una oficina de la 
víctima, penso que 6s important. Tot el que ha fet referencia 
a les víctimes del terrorisme, doncs, és una cosa francament 
preocupant; el retard amb qu8 reben subvencions, la impos- 
sibilitat que rebin subvencions els que només han quedat fe- 
rits i han tingut la sort de no morir-se ... Vull dir, tot aixb. 

Després -i ho estic tocant molt succintament per mante- 
nir-me dintre del temps estricte, quant a..., voldria pregun- 
tar-li aquí -faig una pregunta concreta a l’honorable senyor 
síndic-, quant a la imrnigraci6, la gesti6 de i’obtenció de 
permisos, visats i tot aixb, quina ha estat la resposta, doncs, 
que ha tingut a el resultat que ha obtingut amb la seva gesti6 
d’aquest problema. 

Quant a la sanitat, tornem a estar corn sempre, amb els 
problemes de 1’ assithcia prirnhria, les llistes d’espera, que 
certament es van reduint perb que hi continuen essent; tota 
la reforma de I’assistih~cia prirniria, doncs, que esta en mar- 
xa, per6 si que alguna cosa que ha dit, doncs, m’ha fet 
baixar a un tema concret. Per exemple, quan ha parlat de la 
necessitat de I’ensenyament o de I’educaci6 O d’un horari 
per a I’educació i l’ensenyament dels infants que per malal- 
ties greus o crbniques estiguin haspitaíitzats. 

Aixb vaig tenir una experihcia molt positiva un cop que 
vaig anar a veure un nen a l’hospital de la Vall d’Hebron, un 
nen que era d’una altra comunitat autbnoma perb que els CQ- 

neixia, i hi vaig anar et moment que el nen era a classe i 
vaig poder parlar amb els pares. Els pares, francament, esta- 
ven que veien visions i em van dir: icParece que estemos en 
otru mundow. Aixb m’ho van dir uns senyors d’una altra co- 
munitat autbnorna; per tant, penso que 6s molt positiu que 
ho hagi recalcat I’honorable síndic. 

Quant a -i m’ho van dir en castell& i per aixb ho dic en 
castell&- ..., quant al problema del malalt mental, tornem a 
estar corn sempre: el problema de la reinsercid. Jo he de dir i 
recalco i dic sempre que el problema de la reinserci6 del 
malalt mental no és un problema rnkdic, ni és un problema 
de les institucions, sin6 que és un problema de sensibilitza- 
ci6 social. I, fins que no arribem aqui, d’aixb no arribarem a 
treure’n I’entrellat, tenint en compte, fins i tot, que, algunes 
vegades, aquesta falta de reinserci6, aquest deteriorament 
del maialt, aquesta institucionalitzaci6 ve afavorida precisa- 
ment a l’hospital psiquihtric mateix. I em fa I’efecte que jo 
ja donaria per acabada Ia meva intervenció i deixaria el se- 
nyor Descals i el senyor Carnpuzano que fessin les seves 
preguntes. 

GrAcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Viiias. Per 

tant, té la paraula l’il.lustre senyor Descals. 
Ei Sr. DESCALS: Moltes grhcies, senyor president. Si 

em permet, voldria cornengar abans de fer la meva pregunta 
en concret amb un petit prehrnbul. 

En primer lloc, jo em sumaria als elogis fets per l’il*lustre 
representant d’Esquerra Republicana, que fa referencia al 
plantejament i a la presentació de tot 1’Informe. Em penso 
que és moit ciar, és molt entenedor i es pot seguir molt bé. I 
continuant una mica en la línia de 1’il.lustre representant 
d’Esquena ... de Converghcia i Uni6, el senyor Viñas, vol- 
dria afegir unes quantes coses pe1 que fa a la normalitzaci6 
lingüística. 

I és, de fet, agrair a la Sindicatura de Comptes i a l’hono- 
rable síndic, el fet que observi en el seu informe sobre la 
normalitzaci6 lingüística un fet -valgui la redundhncia- que 
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ni l’acte del 17 de desembre del 93, ni la Senthcia del Tri- 
bunal Superior de Justícia del 24 de febrer d’enguany -si no 
m’equivoco- van tenir en compte, o si més no amb aquestes 
precisions. I diu així, i em sembla que 6s molt important: 
<<El nou sistema educatiu implantat per la Llei orghnica del 
dret a l’educaci6 i per la Llei d’ordenació del sistema educa- 
tiu introdueix un gir moit important en el funcionament dels 
centres, que és el Consell Escolar del centre COM a brgan de 
representaci6 i decisi6 que estableix les grans línies educati- 
ves basades en les caracteristiques prbpies del centre,>> Aixb 
em sembla summament important, i no s’hi ha fet el 
subratllat que caldria. 

((Aquestes linies educatives es concreten en e? projecte 
educatiu, el qual, a Catalunya, conté el projecte lingüístic, a 
fi de disposar d’una planificaci6 de l’aprenentatge de les 
dues llengües oficials. L’escola disposa d’una gran autono- 
mia quant a la confecci6 dels currículums de les diverses 
hees; si bé I’Administració educativa estableix un primer 
nivell de concreció obligatori, cada centre confecciona el 
programa concret tot respectant el marc fixat per la normati- 
va vigent.>> 

Al meu entendre, 6s un element molt important a tenir en 
compte perque la societat, en general, i pel que fa a la nor- 
rnaiitzaci6 lingüistica, i especialment els pares i les mares 
que tenen els seus fills i les seve3 filles en edat escolar, 
s’impliquin en aquesta tasca del projecte educatiu on s’ha de 
plantejar l’’educaci6 individualitzada; per tant -ho repe- 
teixo-, agrair que hi hagi aquest parhgraf tan entenedor i tan 
clar. I passant directament a la pregunta, a l’annex n6mero 
10 de la plana 13227, es fa una referhcia al manifest de Li- 
llehammer, que 6s la crida feta pels nois i noies als gover- 
nants de tot el món sobre la pau, sobre els drets humans i 
sobre el medi ambient. 

Trobo que aquesta crida, aquest manifest és profund, és 
generbs, és obert, és solidari, 6s emotiu i em penso que és 
possible.De fet, és un plantejament &tic que hern d’assumir, 
que hauríem d’assurnir amb entusiasme. Per tant, la meva 
pregunta seria ja que la Sindicatura de Greuges ha publi- 
cat aixb al Butlietf Oficial, quines possibilitats hi ha que 
la Sindicatura pugui fer una difusió Amplia d’aquest ma- 
nifest? 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Descals. Per 

tant, i per cloure la intervenci6 en representaci6 del seu 
Grup, té la paraula l’il.fustre senyor Campuzano. 

El Sr. CAMPUZANO: Si, grhcies senyor president. No- 
saltres sempre hern valorat molt positivament el fet que la 
institució del Síndic de Greuges, en eh seus diversos infor- 
mes anuals, dediqui una part d’aquests a les condicions en 
les quals es desenvolupa el servei militar i també la presta- 
ci6 social substitutbria. 

Creiem que l’inter&s que des de sempre la Sindicatura ha 
mostrat al voltant d’aquestes qüestions ha reforqat moltíssi- 
mes de les reivindicacions que bona part de la nostra socie- 
tat té plantejades en relació amb aquestes dues 
pro b lem Ztt i q u es 

Evidentment, el que considerem lbgieament negatiu 6s 
que encara, i després de tants anys, aquests dos elements si- 
guin reincidents en els informes del Síndic de Greuges, i en- 
guany el Síndic de Greuges insisteix en algunes de les 
qüestions en que sempre s’ha anat insistint. Per6 també he 
observat que es fa especial menció &una qiiestió que ha es- 
tat, doncs, motiu de comentari per part dels mitjans de co- 
rnunicaci6 i per part dels mateixos responsables polítics, 
com ha estat el constant augment dei nombre d’objectars de 
conscibncia que en els darrers anys, en el conjunt de i’Estat i 
molt especialment a Catalunya, s’ha anat produint. 

Aquesta seria una primera qüestió, una primera pregunta 
a fer: a que creuen, vosth, que es deu aquest augment tan 
important del nombre d’objectors en el conjunt de I’Estat, i 
específicament en el cas de Catalunya? 

Vosths, tamb6 en el seu Informe, fan menci6 d’un de- 
ment que preocupa i que preocupa molt tots aquells joves 
que opten per arribar a objectors, que 6s aquest retard que 
es produeix en la incorporaci6. Vostks parien de dos anys. 
En la prhctica s’arriben a produir retards de fins a tres anys, 
en la incorporació a la prestaci6 social substitutbria. 

Parlen tambk d’una certa manca d’informació al voltant 
d’aquestes qüestions. I en. aquest context s’ha produi’t, fa es- 
cassos dies, la presentació per part del Ministeri de Justícia 
d’un anomenat Pla d’agilitzacid de l’objecció de conscien- 
cia.Nosaltres no sabem si Ea Sindicatura t6 coneixement 
d’aquest Pla del Ministeri de Justfcia, per tal de superar els 
problemes que planteja l’objecció, en aquests moments 
l’exercici d’aquest dret. El nostre Grup fa una valoraci6 ne- 
gativa d’aquesta proposta del Ministeri de Justicia perb, en 
tot cas, tambk ens agradaria saber quina és i’opinió de la 
Sindicatura, i molt en relaci6, moIt en relació amb el fet 
que tarnb6 fa escasses setmanes es va arribar a plantejar 
en concret, pel Ministeri de Defensa, la possibilitat d’en- 
durir l’actual legislaci6 en l ’ h b i t  de l’objecctó de cons- 
cihcia. 

Nosaltres entenem que un canvi de la Llei d’objecció de 
consciencia en un sentit regressiu aniria contra el temps i 
valdria la pena només recordar que el Parlament Europeu va 
aprovar, exactament el mes de desembre de l’any passat, un 
informe i unes resolucions en que es manifestava, precisa- 
ment, en la linia del que aquest Parlament diverses vegades 
ja ha anat fent i que -diria jo- la majoria dels grups parla- 
mentaris d’aquesta cambra hi coincidim. Aquest seria un 
primer apartat. 
Un segon apartat faria referencia a les qüestions relacio- 

nades amb el servei militar. A nosaltres ens preocupen dues 
qüestions bisicament; d’una banda, 6s que, malgrat els anys 
que portem de democchcia, i aixb tamb6 ha estat notícia les 
darreres setmanes, al voltant de l’exkrcit es continuen pro- 
duint situacions anbmales. Les movatadew continuen 
essent vigents, I’incident que va haver-hi fa escasses setma- 
nes amb aquell grup de soldats que havien optat per acollir- 
se a les COE, és una demostraci6 que a les casernes de 
l’exhci t espanyol passen coses que segurament no s’adiuen 
amb el marc constitucional i amb el marc legal. 

http://possible.De
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Parlant precisament d’aquestes qüestions amb una asso- 
ciació de Catalunya, la informació per la defensa del soldat, 
ens apuntavern un element que jo crec que hauria de ser mo- 
tiu de treball i de reflexió: que 6s que, en aquests moments, 
la informació que reben els joves per tal d’incorporar-se al 
servei militar és suficientment confusa que molts joves OP- 

ten per apuntar-se a unitats del tipus de les COE sense saber 
exactament a quk s’estan apuntant i s’adonen de les conseqiikn- 
cies que aixb tk per al seu servei militar un cop estan situats allí i 
desph, amb moltissimes dificultats, per tal de demanar un canvi 
de destinacib. I en q u e s t  sentit sabem que aquest organisme ha 
plantejat a la Sindicatura aquestes qüestions. 

Ens preocupa, per tant, aquesta indefensi6 dels joves que 
opten per fer e1 servei militar, de trobar garantits l’exercici 
dels seus drets constitucionals i ,  en definitiva, potser rea- 
litzar un servei que en definitiva és un servei públic en unes 
condicions que podrim dir bptimes. 

En aquesta línia ens interessaria saber des de la Sindica- 
tura com es contempla la possibilitat de regular, de manera 
explícita i per llei, una carta dels drets dels soldats. 

Ens sembla que caldria traslladar els que són els drets fo- 
namentals de la Constitucid també a les casernes. I en 
aquesta mateixa linia, el que sí que hem constatat és que 
lbgicament el Síndic de Greuges no té competkncies en 
aquest Brnbit; se’ns escapa entendre si el Defensor del Poble 
en té o no en té, perb creiem que seria necessari que existís 
una instituei6 clarament a la qual les persones que opten per 
fer el servei militar, es poguessin adreqar en el cas que els 
seus drets constitucionals fossin conculcats a les casernes, i 
que aquesta jurisdicció no fos la militar. 

Avui continua vigent un codi de justícia militar jo diria 
que absolutament pre-constitucional, amb uns procediments 
absolutament allunyats d’uns procediments democrhtics i 
que, per tant, no permeten que joves que han optat per fer el 
servei militar que veuen corn la seva dignitat humana 6s 
qüestionada, trobin maneres per tal de defensar-se. 

Creiem que és un element preocupant, sabem de la sensi- 
bilitat de la Sindicatura al voltant d’aquesta qiiesti6, sempre 
ens l’ha demostrat i, per tant, esperem també que, des del 
prestigi d’aquesta institució, ens pugui a tots plegats orientar 
per tal de garantir que, per una banda, un dret reconegut per 
la Constitució, com és el dret a l’objecció de conscihncia i, 
per I’altra, un deure que tenen molts ..., un deure al qual OP- 

ten molts joves d’aquest país, es puguin desenvolupar amb 
plena normalitat. 

Moltes gricies, senyor president. 
El Sr, PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyor Campuzana. 

Per tant, en acabat les intervencions per part dels grups en 
demanda d’aclarirnents i presentaci6 de preguntes. Els se- 
nyers diputats i les senyores diputades són conscients de 
l’enorme quantitat d’aclariments i preguntes que s’han plan- 
tejat, la qual cosa sens dubte és important i interessant; per 
tant, aquesta Mesa e n t h  que com ja 6s  tradici6 en aquesta 
Comissi6 seria convenient de procedir a una suspensió per 
tal que l’honorable síndic, el seu adjunt i els seus col4abora- 
dors puguin ordenar aquestes preguntes. 

En principi, i vista I’experikncia d’anys anteriors, consi- 
derem que la suspensi6 adequada podria ser de trenta mi- 
nuts; per tant, d’aquí a trenta minuts es tornara a reprendre 
]’activitat de la Comissió. 

Se susphn la sessió. 
(La sessid se susptn a tres quarts de dotze del mat[ i tres 

minuts i es reprh  a dos quarts d’una del migdia i quatre 
minuts.) 

El Sr, PRESIDENT: Senyores diputades, senyors dipu- 
tats, es reprkn la sessió. 

Un cop ordenades i estructurades les preguntes, les de- 
mandes d’informaci6 per part de l’honorable síndic i els 
seus col*laboradors, concedim la paraula a l’honorable 
síndic, el senyor Cañellas, perquh respongui a les pregun- 
tes i demandes d’aclariment que f i  han estat formulades 
pels diferents grups. Té la paraula l’honorable senyor Ca- 
ñellas. 

El. Sr. SfNDIC DE GREUGES: Senyor president, senyo- 
res diputades, senyors diputats, perdó pel retard, perb el 
nombre important de preguntes, algunes d’elles amb alguns 
comentaris, ha fet difícil el treball de voler-ho recollir, i no 
s6 si a alguna d’elles em descuidaré de contestar ... Ho faré, 
si el senyor president hi esta d’acord, no pels diputats que 
m’han preguntat, sinó per temes, i ja mencionaré el diputat o 
diputada que m’ha fet la pregunta; si d’algun diputat o dipu- 
tada no dic el seu nom, que em perdoni. 

En primer lloc la pregunta del senyor Abell6, del Grup 
Socialista, que em plantejava la discriminació i ens pregun- 
tava si hi havia hagut queixes o si hi havia hagut una inicia- 
tiva d’ofici per part del Shdic. No hi ha hagut queixes, no hi 
ha hagut cap queixa en aquest sentit, i tampoc no hi ha hagut 
una iniciativa d’ofici per part del Síndic. Haviem rebut algu- 
na queixa i es va comentar a 1’Informe del 92 -no s6 si ho 
recordar8 1’il.lustre diputat-, i quan ens han plantejat algun 
d’aquests ternes, nosaltres hem suggerit, hem dit a l’inte- 
ressat que s’adreces a Governació, i hem instat -vam,instar, 
desprbs de 1’Informe del 92, no 6s d’aquest any-, vam instar 
1’ Ajuntament respectiu perque vetlles perqub aquesta norma 
de poder entrar en els locals públics es garantis, eh? Per tant, 
per una banda, vam adreqar eh interessats que fessin la seva 
queixa a Governaci6 i, per altra banda, v a m  demanar un se- 
guiment per part dels ajuntaments en quh havia passat algu- 
na dp aquestes situacions, doncs, que vetllessin perquk es 
respectés aquest dret d’entrar en aquests locals públics, 
d’aquestes persones. 

TarnbB el senyor Abell6, del Grup Socialista, em pregun- 
tava l’opinió sobre la necessitat de serveis d’orientació i de 
quina administració han de dependre -els immigrants, eh?-, 
ho preguntava. Senyor Abelló, estem d’acord: és necessari 
que hi hagin aquestes oficines d’orientació; és imprescindi- 
ble que I’Administraci6 fomenti la integra& dels immi- 
grants estrangers que estan al nostre pais i, amb aquest 
objecte, és convenient que existeixi un servei d’informaci6 i 
d’assessorarnent als estrangers en aquelles zones on hi ha un 
alt índex d’immigracici. Aixb ho he dit ja en la meva inter- 
venci6, ho diem en el mateix Informe. 
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No ens hem pronunciat, el Sindic -creiem potser que no 
hauriem de fer-ho-, sobre de qui ha de dependre aquesta ofi- 
cina d’orientacid.. Coneixem alguna existkncia d’alguna 
#aquestes oficines; sobretot ja en vaig parlar i ho vaig men- 
cionar l’any passat, en l’lnforme i en la meva intervenció 
aqui, en la Comissi6, de la gesti6 unificada del Govern civil 
de Girona, que ho fa. Per tant, tenim noticia d’aquesta ofici- 
na de gesti6 unificada de Girona, que creiem ..., i ho valorem 
molt positivament, i en aquest sentit nosaltres, en el nostre 
Informe, demanem que es crei aquesta oficina de gesti6. 

També el senyor hbelló, també en temes &estrangers, 
d’immigraci6, em demanava I’opini6 sobre la política de 
quotes: si aquesta ajuda per entrar els treballadors ..., no els 
treballadors immigrats. Nosaltres creiem que la política de 
quotes suposa, en definitiva, afrontar una mica el problema 
i, per tant, no ignora el problema. Per tant, nosaitres creiem 
que és ja un progrés, 6s un pas positiu, aquesta política de 
quotes. Creiem que, amb les limitacions del nostre país, hi 
ha d’haver uns límits a l’entrada, i diria que la política que 
s’esth duent a terme ara, en aquest moment, de quotes, enca- 
ra es fa difícil, és encara recent, per fer-ne una valoraci6, Per 
tant, no n’hem fet una valoració, perb sabem si s’ha fet de 
forma restrictiva o no; per tant, no puc opinar sobre la valo- 
ració d ’ aquesta política de quotes. Tanmateix, creiem que és 
un progrés i que, per altra banda, crec que afronta el proble- 
ma amb un cert coratge -amb unes limitacions, perb amb un 
cert coratge+, i per tant, que era millor no ignorar-la. 

L’honarable diputat de Convergkncia i Unió, el senyor 
Caries Viñas, em demanava resultats de la intervenci6 del 
Sindic en la gestió i obtenci6 de permisos de treball i visats 
de reagruparnent. Nosaltres tenim infomaci6 que ha millo- 
rat el termini de resoluci6 dels permisos de treball; s’ha ac- 
celerat, s’ha fet ei temps més breu i, per tant, s’ha avanqat 
en aquest sentit, També hem aconseguit, com a Síndic, per 
unes intervencions d’una queixa que vam tenir, que a través 
del Defensor del Poble es concedeixin visats de reagrupa- 
ment. Encara, perrb, corn ja hem dit en 1’Inforrne i ho hem 
subratllat en Ea meva intervenció, encara hi ha, desgraciada- 
ment, problemes sobre els visats aquests per al reagrupa- 
ment familiar. Em fa I’efecte que és un tema en quk haurem 
d’anar insistint; crec que és un terna que no el podem aban- 
donar i, per tant, jo diria que s’ha avanpt, perb possible- 
ment, CQM moltes de les coses que tots desitjariem i 
voídríem, encara est& molt lluny d’haver aconseguit el niveíl 
que tots hauriem esperat d’una societat més justa, corn la 
que nosaltres -tots plegats, tots els grups parlamentaris 
d’aquest Parlament i el Síndic de Greuges- defensem. Em fa 
l’efecte que aquesta pregunta també me l’ha fet la senyora 
Magda Oranich; perdó, el senyor Caries Viñias i l’honorabk 
diputada senyora Magda Oranich. 

Ara entraré, $amb&, en una shrie de preguntes que m’ha 
fet ei diputat senyor Campuzano, de Convergkncia i Uni6. 
Algunes d’elles semblava que eren uns comentaris; intenta- 
r&.., n’ha fet diverses i intentaré, almenys, donar un perfil a 
cada una de les preguntes o dels comentaris que em feia. Em 
demanava possibilitat de crea una figura o institució que 

defensi els soldats. Senyor diputat, jo li diria que el Defen- 
sor del Poble -em penso que també ho preguntava- té com- 
petencies per a intervenir en els aspectes de l’administracib 
militar; no en tenim nosaltres, com a Shdic de Greuges, 
per& si que ho pot fer el Defensor del Poble. Moltes vega- 
des, queixes que ens han arribat a nosaltres, nosaltres les es- 
tudiem i les enviem al Defensor del Poble i amb uns 
comentaris, ens permetem alguns comentaris o suggeriments 
perquk ei Defensor del Poble pugui actuar. 

Haig de dir-li que el Defensor del Poble, en aquest sentit, 
COM deia, pot intervenir, i ho ha fet bastant sovint; ho ha fet 
amb kxit, per exemple -i ho posa com un exemple-, el De- 
fensor del Poble va aconseguir tancar algunes presons mili- 
tars que no estaven en condicions que garantissin els drets 
dels soldats. Per tant, aquesta iniciativa, aquesta pregunta 
que em fa, aquest suggeriment, el tindrk en compte, ho estu- 
diarem, i amb una possibilitat que nosaltres tinguem, doncs, 
suggeriria al Defensor del Poble, per veure si ells han fet ja 
alguna cosa que jo desconegués i, si no, l’interessaria que 
estudiéssim aquesta possibilitat, eh? 

També el senyor Campuzano, que em demanava quk 
penso de la proposta del Ministeri de Defensa sobre la pos- 
sibilitat d’eendurir fes condicions de I’objecció de conscien- 
cia. Bé, estem absolutament ..., aquest 6s un tema que m’ha 
preocupat molt. En l’hforme ho hem manifestat, en la meva 
intervenci6 tamb6 ho he manifestat; crec que havíem acon- 
seguit..,, no potser el nivell que tots plegats hauríem desitjat, 
perd havíem obtingut un cert reconeixement d’aquests drets 
i, per tant, seria enormement negatiu i seria, vertaderament, 
fer marxa enrere, molt, molt negatiu. Crec que hem d’inten- 
tar, de totes totes, pensar que aixb no es produeixi, encara 
que hi hagi aquestes notícies que hem pogut llegir en els mi- 
tjans de comunicació, i que s6n molt, molt preocupants. 

Li haig de dir que, abans de poder presentar l’lnforme 
aquí al Parlament, aquest era un terna que a mi mateix, amb 
els meus collaboradors, ens havia preocupat, i tinc prevista 
una reunici amb el Defensor del Poble, amb el DP, per poder 
estudiar quk podem fer per evitar, si Cs possible, aquest pe- 
rill. En aquest sentit, hi havia la preparaci6 de l’hforme, 
que m’ha impedit desplapr-me a Madrid, i per altra banda, 
tamb6, perquk esperhvem que d’una forma més o menys im- 
mediata pogués resoldre’s la interinitat de l’actual defensor 
del poble en funcions, que em semblava que una iniciativa 
d’aquest tipus podria ser millor amb un defensor del poble 
ja elegit pel Congrés i pel Senat. Perb, tanmateix, hem tingut 
algunes converses tekfhniques amb el defensor del poble i 
amb eis seus adjunts, i aquest és un terna que els preocupa a 
ells i ens preocupa molt a nosaltres, i per tant em compro- 
meto, senyor diputat, que serh un tema en quk continuarem 
insistint i continuarem vetllant i intentarem, doncs, si podem 
fer alguna gesti6, alguna manifesta& que eviti, doncs, una 
marxa enrere en aquest tema. 

També el senyor diputat, el senyor Campuzano, em de- 
mana per quk crec que hi ha aquest augment d’objectors de 
conscikncia. Aixb seria una mica llarg, explicar-Ii-ho, per6 
jo crec que hi ha en aquest país, a Catalunya sobretot, per- 
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qui: 6s més important a Catalunya que en altres comunitats 
autbnornes, pero l i  diria que hi ha autenticament un canvi de 
valors, que es pot veure, 6s molt obvi, i també, jo diria, un 
canvi de cultura entre els joves, entre els que s6n més joves; 
aquí hi ha ..., molts dels plantejaments que es fan avui hau- 
rien estat bastant mis  difícils de fer, doncs, uns quants anys 
endarrere. Per tant, jo crec que el dret sempre s’ha d’ajustar 
una mica als processos d’evoluci6 que fa la societat. La so- 
cietat ens demana avui una skrie de coses que nosaltres hem 
de sentir i hem de valorar i hem $‘intentar resoldre, i ,  per 
tant, jo crec que aquest augment d’objectors es deu molt a 
aquest canvi de valors i canvi de mentalitat, de cultura sobre 
aquest terna. No crec que hi hagi, en aquest sentit, una acti- 
tud d’una major comoditat o d’una joventut que es pogu6s 
presentar a ]’opinió p6blica com desinteressada pels proble- 
mes de. la societat i de solidaritat; no crec que sigui d’aques- 
ta manera, sinó, vertaderament, en el tema m6s aviat mds 
fonamental, que són els valors i la cultura. 

Si, també em preguntava el diputat senyor Campuzano 
sobre possibilitat de regular una carta del dret dels soldats, 
sobretot en el terna de maltractaments. Bé, aquest 6s un terna 
que m’ha interessat molt, el plantejament que ha fet el se- 
nyor diputat. Estudiarem aquest tema amb els meus as- 
sessors i, en el moment mes aviat que pugui, exposar6 
també les reflexions que farem sobre aquest tema, i tenint en 
compte els suggeriments, els plantejaments i l’explicaci6 
que ha fet ei senyor diputat, ho posar6 en coneixement, amb 
un petit informe nostre, del defensor del poble, perquh ell, 
que té capacitat i que té possibilitat, pugui endegar les acti- 
vitats o pugui endegar la possibilitat que s’eestudii’ o es pugui 
tirar endavant una carta, la redacció d’una carta dels sofdats. 
Veurem quines possibilitats hi han, pero, senyor diputat, estigui 
absolutament segur que nosaltres estudiarem l’assumpte amb 
molt d’interes i en parlarem amb el defensor del poble. 

Si. EI senyor Portabella, d, Esquerra Republicana, em 
preguntava quines mesures pot adoptar el ciutaáh quan 
1’Administració no fa cas de les recomanacions del Sindic. 
Miri, el Síndic no és,.., no tenim poder executiu, ja ho sap. 
Nosal tres només podem fer recomanacions, suggeriments. .. 
Corn deia abans, em pensava que les administracions serien 
menys col-laboradores del Sindic, i haig de reconkixer que, 
potser en un moment donat -quan encara no era síndic-, 
creia que les administracions eren menys sensibles al que 
podria, el Síndic, plantejar, i veig que, vertaderament, com 
els he dit abans en la meva primera intervenció, doncs, quasi 
el 75% de suggeriments que fa ei Síndic, les administracions 
els recullen positivament. Molt pocs ens diuen que no, i al- 
guns, doncs, encara no ho sabem, perb vull dir que crec que 
el terna que t’Administraci6 6s sensible 6s ja un fet positiu. 

En aquest cas, el ciutadh el que ha de fer és, si no es fa 
cas de les recomanacions del Síndic, anar per la via judicial 
i ,  per tant, a ]’Administració corresponent. Perb parlant ja 
del terna que el preocupava més -i el posava corn un exem- 
ple el senyor diputat-, li hnig de dir que sobre aquest tema 
de la grua municipal hi ha un desacard, com s’ha vist molt 
clar, entre el Síndic i l’Administraci6. Li haig de dir que hi 

ha una senthncia del Tribunal Superior que anulala aquesta 
previsió de l’ordenanqa municipal, i, per tant, no solament 
hi ha un pronunciament del Síndic en aquest sentit, sinó que 
hi ha també un pronunciament del Tribunal, i que l’kjuntsl- 
ment hi ha recorregut. Per tant, el ciutadh només haurh ..., el 
que pot fer és adreqar-se als tribunals i si, malgrat aquesta 
sentencia, s’aplica, nosal tres anirem insistint sobre aquest 
tema. Perb, en definitiva, em fa l’efecte que és un terna pen- 
dent, percluk -com deia- 1’Ajuntament ha recorregut contra 
aquesta senthcia. 

Llavors agrupar6 tres preguntes que m’ha fet el senyor 
Abell6, del Grup Socialista. Em preguntava: valoració de la 
política d’habitatges de protecci6 p6blica. u S h  suficients)> 
-em demanava també- <<els ajuts previstos?>> I, finalment, 
els retards en la concessió dels ajuts. Senyor diputat, té tota 
Izt ra6 -ja nosaltres ho hem assenyalat en el nostre Informe-, 
hi ha una gran disfunció entre la demanda i l’oferta. Ja ho 
deia, desgraciament, en 1’Informe del 92 i amb motiu del 
nostre Informe de? 92 ja vam fer-ha patent a les diverses ad- 
ministracions. Anirem insistint sobre aquest terna; no podem 
oblidar que ha estat un any de restricciri pressupasthria molt 
important. I si em va moure a mi, doncs, a plantejar en el 
Llibre Segon el terna de la repercussi6 de la crisi en les 
queixes que arribaven al Síndic, i ,  per tant, que creia que ha- 
víem de fer una valoració, un dels temes importants que ens 
preocupaven -i per aixb ho vam subratllar- 6s que, com a 
conseqiikncia d’aquesta crisi i aquesta limitació pressupos- 
tLia de les nostres administracions, aquest terna en comptes 
de millorar respecte al que haviem marcat en I’Informe del 
92 o havíem assenyalat en I’lnforme del 92, doncs, s’ha 
agreujat aquest any 93, i, per tant, doncs, insistirem en els 
tres ternes conjuntament, perquh van bastant junts, és a dir, 
no en puc fer una valoració, si ja el 92 deia que era insufi- 
cient i que hi havia una disfunci6, i continuen subsistint les 
mateixes, digubsirn, mancances que asxenyal&vem ja  en 
1’Informe del 92. (Pausa) 

Desprks també el senyor Abell6 em preguntava iniciati- 
ves d’ofici que havíem fet el Slndic en temes de medi am- 
bient, de residus, d’irnpacte ambiental i s’estranyava una 
mica que haguessin disminuil les queixes dels ciutadans res- 
pecte a aquests ternes de medi ambient. Nosaltres en 1’Infor- 
me el que assenyalhvem -el que passa 6s que potser no 
estava prou correcte, doncs, en l’estadística que havíem fet- 
6s que el que havien minvat eren les queixes que feien re- 
ferhcia al soroll, no en aquests altres aspectes més amplis 
del medi ambient. Per tant, en aquests del medi ambient, 
doncs, han augmentat: I’any 92 hi havien hagut 107 queixes; 
I’any 93, 137; per tant, han augmentat les queixes sobre te- 
mes de medi ambient. El que havien disminu’it -llavors en el 
conjunt fa que disminueixin- aspectes, sobretot, molt de so- 
rolls, de ve’ins, d’installacions que molesten els ciutadans, 
de bars, etcktera ..., que aixb, doncs, corn que hi ha hagut 
moltes intervencions del Síndic en aquest sentit i dels poders 
locals, també, doncs ha fet que possiblement hagi millorat i 
no hi hagin tantes situacions que els ciutadans puguin de- 
nunciar. 
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Ara, entrarem en el terna de sanitat, eh? El senyor Abell6 
també em preguntava pel terna dels malalts crbnics, 
l’augment de places en residhncies. Nosaltres, en el nostre 
Informe, deiem ja que s’havien d’adoptar -i ho de- 
manhvem- les mesures convenients per evitar la marginació 
i el rebuig dels col4ectius més desprotegits: ancians, drogo- 
dependents, malaIts mentals i malalts de sida, amb la creaci6 
de centres especials, la potenciaci6 de l’assistkncia domici- 
liiria i programes sanitaris que recullin les seves caracterís- 
tiques diferents. Nosaltres creiem que ja s’han pres aigunes 
mesures molt importants, que subratllem que scin molt im- 
portants. Perb, tanmateix creiem que encara s’han de poten- 
ciar, s6n aquestes mancances que tenim i que nu podem 
quedar satisfets, perb que creiem que tamb6 hem de 
subratllar, doncs, que hi ha uns programes importants com 
és, per exemple, el programa <<Vida als Anys>> i equips PA- 
DES, Programa d’atenci6 dornicilihria. Aixb ho trobaran 
vost8s en el nostre Informe; creiem que aixb 6s important de 
subratllar-ho, que és una activitat, doncs, vaja, molt reeixi- 
da; desgraciadament, tornem a trobar-nos sempre amb els 
recursos limitats. Per tant, el que nosaltres fem, d’una for- 
ma, doncs ..., per@ aquesta és la nostra funció, és demanar 
doncs que es potencii’n aquests programes, perque trobariem 
unes millors solucions en aquesta possible marginació de 
certs sectors de malalts crbnics. 

El senyor Abelló tambt5 em preguntava si hi havia hagut 
avenqos en ‘les llistes d’espera. Nosaltres sobre aquest tema 
de la llista d’espera, si em permeten, doncs, els llegiré el que 
diu exactament el nostre Informe. Dbiem que <<cal que 1’Ad- 
ministraci& -d&iem- wmithria adopti les mesures ne- 
cesshries a fi d’eradicar les llistes d’espera en els serveis 
sanitaris; adequar els serveis a la demanda social dei MO- 
ment és indispensable per garantir el dret del ciutadh a la 
protecció de la seva salut.)) Per aconseguir aixb hem sugge- 
rit, el Sindic ha suggerit al Departament de Sanitat una inter- 
pretació hmpIia dels conceptes de negació d’assistkncia 
mkdica i assistkncia urgent de carhcter vital, que inclogui les 
llistes d’espera, per tal que l’interessat es pugui rescabalar 
de les despeses ocasionades amb motiu d’una assisthcia 
mbdicn privada. fis a dir, per poder evitar, doncs, mals pit- 
jors, quan hi ha unes llistes d’espera extraordinhries, els 
usuaris podrien anar, doncs, a altres institucions per poder 
rebre l’assisthcia sanitbia que els és vital. En aquest sentit, nos- 
altres demanem, hem demanat ai Departament de Sanitat que tin- 
gui una actitud i una interpretació més Amplia i que estigui mb 
atent, doncs, al tema de les llistes d’espera en aquests malalts que 
a vegades necessiten una atenci6 que no pot esperar malaurada- 
ment en aquestes llistes. Per tant, aquesta és una recomanació que 
hem fet al Departament. Creiem que el Departament és sensible a 
aquest tema, i esperem ..., i algunes vegades ens han vingut 
queixes de gent que demana aquest rescabalament -algunes v e  
gades I’ha obtingut-, i nosaltres insistim a la Conselleria que, 
si és possible, es faci front a aquest rescabalament de despeses 
que ha hagut de tenir ei malalt. 

El senyor Abelló també em preguntava quina era la meva 
opini6 sobre els equips d’atenci6 primhria. Bé, nosaltres 

creiem que aixb és molt important, ho hem dit en I’Informe, 
creiem que cal intensificar els esfoqos en la creació d’hrees 
bhsiques de salut i en la irnpfantaci6 -d&iem- d’equips 
d’atenci6 primhia per tal que la reforma de l’atenció pri- 
rnhrria es completi abans no finatitzi el termini previst de la 
Llei d’ordenaci6 sanitbia, que recordava també el senyor 
diputat, que és I’any 1996. Creiem que s’ha avangat poc -ho 
hem dit- aquest any 93; hem tingut converses amb el Depar- 
tament, i cal i hem demanat que hi hagi una potenciaci6 de 
I’atenció primhria. Com sempre, ens hem trobat amb aques- 
ta barrera bastant difcil de superar que són les limitacions 
pressuposthies, no? Creiem que aixb, i per aixb el Síndic no 
solament continuar& insistint, tambt5 demano als senyors i 
senyores diputades que el tema del finanqament de sanitat, 
doncs, es pugui solucionar per poder millorar totes aquestes 
mancances o dkficits que td el Departament, que no 6s vo- 
luntat dels gestors del mateix Departament, sin6 moltes ve- 
gades degut a la manca de recursos. 
Passem ara a treball. La diputada senyora Magda Oranich 

em preguntava per la desprotecci6 de les parelles de fet. Bé, 
nosaltres en 1’Informe ja en parlhvem, creiem que els poders 
p6blics han de considerar Ia convenikncia de protegir les pa- 
relles de fet, sobretot quan perdin el company o la com- 
panya de qui depenen econbmicament. Nosaltres tambi 
afegiern que I’extinció de les pensions de vidui’tat per con- 
traure noves nhpcies obliga les parelles que percebin pensió 
de viduitat a renunciar al matrimoni per tal de no perdre la 
pensi6; és a dir, tots aquests s6n temes que a nosaltres ens 
preocupen i hi anem insistint. D’altra banda, el Tribunal 
Constitucional ratifich la constitucionalitat de la normativa 
vigent pel que fa a I’exigbncia del vincle matrimoniat per 
accedir a la pensió de vidu’itat, i que aquest requisit no con- 
travé els articles 10,4 i 39 de la Constitució espanyola. 

Tanmateix nosaltres creiem que resta pendent que els po- 
ders públics considerin la convenikncia de protegir aquestes 
situacions; per tant, ha d’atorgar similars ajudes a les perso- 
nes no casades i que depenen de ia seva parella quan aquesta 
mori. Nosaltres creiem que, en aixb, hi hem d’insistir, als 
poders públics, perque ho tinguin en compte. Senyora dipu- 
tada, estic d’acord amb vostk: encara hi ha una desprotecci6 
d’aquestes parelles. I, per tant, crec que nosaltres hem d’in- 
sistir, doncs, en aquest sentit. 

La senyora Dofors Montserrat, del Grup Popular, també 
en temes de treball, em preguntava si la plena ocupació és 
avui encara realitzable. Jo li diria que probablement no, tal 
com la coneixíem fins avui o fins ara, Per6 cal -i en aquest 
sentit vam creure que era important al Llibre Segon del nos- 
tre Informe del 93- cal continuar, pels poders polítics i les 
administracions, cal continuar adoptant mesures energiques 
per tal de garantir el dret al treball enth corn una ocupaci6 
socialment útil, i entre aquestes mesures nosaltres pmlhvem 
de fomentar la universa1 itzacid del reciclatge professional. 
Creiem que aixb és una obligació ineludible dels poders pi-  
btics, de posar les condicions necesskies perquk els agents 
socials puguin dialogar i pactar. I, per tant, creiem que hi 
pot haver treballs alternatius, que hi haurien d’haver iniciati- 
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ves, i demanaríem, doncs, a les administracions i als grups 
parIamentaris la imaginació suficient per poder, doncs, su- 
perar aquesta crisi, que, com dbiern, potser no és conjuntu- 
ral, sin6 estructural, i que haurkm de trobar fórmules 
alternatives a aquesta cada vegada m6s greu situació de 
manca de treball. 

El senyor Abelló, sobre serveis socials, ens preguntava 
sobre la utilització i dimensió dels centres de Justícia, Nos- 
altres en I’Inforrne ja dkiern -a la pagina 13176- que es, 
efect i varnen t, mi 1 lorable el grau d’ ut  i 1 it zació; I a Conseileri a 
ha posat ja en alguns programes ..., per exemple, per poder, 
doncs, utilitzar més aquests centres, i per tant hi han molts 
menors de setze a divuit anys, que no són de Justícia, que 
també estun acollits en aquests centres com a centres de dia, 
Per tant, hi ha una voluntat d’una ocupaci6 al rnks hmplia 
possibEe d’aqwests centres. 

Ja nosaltres assenyalavern que hi han algunes situacions 
que, efectivament, potser s’haurien de millorar, perb jo els 
voldria dir -i potser perque, doncs, també les senyores i els 
senyors diputats tamb6 potser han visitat aquests centres-.. ,, 
per& tanmateix, jo crec que 6s un dels centres ..., aquesta 
xarxa que ja existeix a Catalunya és, prhcticament, quasi 
1’6nica que hi ha a 1’Estat. I, per tant, jo crec que tots plegats 
hem de treballar-hi, jo diria, amb molt d’interbs, no amb una 
actitud critica, sin6 amb una actitud de potenciar-ho, perquh, 
vertaderament, ens dóna un nivell que no existeix a la resta 
de 1’Estat. I, per tant, doncs, com que totes les coses s6n mi- 
llorables, les hem de millorar, hem de demanar que es millo- 
rin, perb, vertaderament, per mi, doncs, no he pogut ..., no 
assenyalar a 1’Informe una certa satisfacci6 d’aquests cen- 
tres, perque eren i són molt importants. 

Tinguem en compte, per exemple, que en alguns d’ells 
vénen gent d al tres cornuni tats authomes gerquiS no saben 
on fer-ho, i és un dels temes que en la meva ponencia que 
vaig fer, en la reuni6 que vam tenir dels diversos comissio- 
nats parlamentaris i el Defensor del Poble el mes de setem- 
bre, a Madrid.,., nosaltres demanhvem, jo demanava en 
aquella reunió, en la meva ponencia que fbssim conjunta- 
ment amb el defensor del poble i els altres comissionats una 
petició perquk els menors de setze i divuits anys poguessin 
complir condemna no a les presons sin6 en aquests centres; 
aixb que ja molts jutges ho han acceptat i s’accepta i es por- 
ta a terme, que és molt positiu per a la rehabilitaci6 
d’aquests nois i noies, perb, desgraciadament, com que no 
est& previst en el Codi penal, algunes vegades aixb no es 
porta a terme. Jo demanava una iniciativa conjunta per de- 
manar aquesta millora i fer una crida a la Judicatura en 
aquest sentit, no? , 

A mi em fa I’efecte que aquest 6s un tema important i 
que el seguirem, senyor diputat; no en tingui cap mena de 
dubte. Aquest és un tema que nosaltres creiem que és un 
terna molt interessant i que s’esth fent un esforq, que, COM 
totes les coses, és millorable i ha de ser millorable, i, per 
tant, que nosaltres el seguirem amb molta atenció. 

La diputada, la senyora Rosa Barenys, del Grup Socialis- 
ta, preguntava les gestions en aplicació de la normativa de 

protecci6 de menors a mitjans de comunicaci6, que si ha- 
víem fet alguna cosa. Aquest 6s un tema que, desgraciada- 
ment, tenim poques compethies, perb, tanmateix, 
nosaltres hem demanat -i ho varn haver de fer a traves de 
I’instrument que la Llei ens marca, a través del Defensor del 
Poble, i ho vam fer amb el defensor del poble ,  algunes ve- 
gades, en algunes situacions concretes que vam coneixer i 
que vam sentir, doncs, molt afectats per aquestes públi- 
ques ..., o aquestes imatges que es transmetien pels mitjans 
de comunicació, varn demanar la intervenció del fiscal gene- 
ral de 1’Estat per@ hi intervingués, eh? Aquesta és una si- 
tuació que ens ha de preocupar a tots i que en aquest sentit, 
doncs, tambk els demanaria el seu ajut i la seva col.labora- 
ci6. 

Jo tamb6, com a sindic, tinc demanada una entrevista 
amb el degh del Coikgi de Periodistes de Catalunya, perquk 
és un tema que no ho porta COM una queixa el Col-legi -vull 
que el degh ho entengui en el moment que jo parlar6 amb 
ell: que.no 6s una queixa-, perb sf que, vertaderament, el 
Collegi de Periodistes ens ha donat un exemple extraordina- 
ri, amb el seu Codi deontolbgic, el primer també de 1’Estat; 
jo li demanaria, perquk no es..., el que pot fer el Colkgi de 
Periodistes sobre aquest terna, no? Per tant, com que els de- 
mano també el seu ajut i la seva coHaboraci6, tamb6 dema- 
nard aquest ajut i aquesta col~laboració al Collegi de 
Periodistes, al seu degh; estic segur que comparteix amb tots 
nosaltres aquestes mateixes inquietuds, perb que, vertadera- 
ment, s’ha de cornenFar a posar fil it l’agulla. 

Senyor president, tenim temps, encara? (Pausa.) 
La senyora Rosa Barenys -intentaré ser 6s breu, eh?- 

també em demana si ..., aquesta Ilista d’espera per atendre 
els menors a I’EAIA. En aquest moment no tenim aqui ..., no 
li puc contestar quin 6s el nombre de la llista d’espera avui, 
perb, com es diu en !’Informe, han augmentat de l’any 92 a 
l’any 93. Ara no li puc donar la xifra exacta, eh? En qualse- 
vol moment, li puc fer arribar a mans. 

(PQUSa. ) 
Ara hi han dues preguntes, una de la senyora Magda Ora- 

nich i I’altra de la senyora Rosa Barenys, sobre aquest De- 
cret de pensions, i la de la senyora Rosa Barenys ens feia ..., 
si hi havia hagut algunes queixes quant a l’aplicació. No, no 
hem rebut cap queixa, eh? Per tant, en aquest sentit, no hi ha 
cap queixa, no? 

Quant a aquest tema, jo, per ser mes estricte, perquk ha 
estat un terna una mica polkmic, doncs, voldria ajustar-me 
molt al que hem fet al Sindic. Si em permeten, encara que 
ho tenen vosths en I’Informe, llegiré ei que nosaltres vam 
posar. 

Nosaltres d k m ,  en el nostre ..., varn... Com saben, 
aquesta és una actuaci6 d’ofici que varn presentar nosaltres, 
després d’una intervenci6 que vam tenir en el Síndic els di- 
putats senyora Rosa Barenys i senyor Xavier Soto. Nosal- 
tres, estudiant el terna -vam demanar la informació a la 
Conselleria-, nosaltres dgiem i diem que, quant al procedi- 
ment, al reglament executiu d’una llei, Llei de serveis so- 
cials, hi ha una omissió del Dictamen de la Comissi6 
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Jurídica Assessora i, per tant, aixb pet implicar una nulalitat 
de ple dret. Per tant, demanhvem a la Conselleria que rectifi- 
qu6s aquesta anomalia que existia perque es podia trobar 
amb una situació, doncs, no fhcil ni agradable, no? 

Nosaltres, quant al contingut i redacció, crbiem que.,., 
Riem la recomanació que <<<si es considera necessari que for- 
mi part de l’ordenament jurfdic, que es dicti un nou decret 
previ dictamen de la Comissi6 Jurídica que incorpori les 
previsions d’ordres relatives al seu abast subjectiu.)) Nosal- 
tres crbiern que aixb modificava substancialment el contin- 
gut del primer Decret, del 4 d’octubre, de !a redacció del 
primer Decret, i per tant aquesta Ordre del 4 d’octubre, que 
era una millora substancial del contingut, tenia de fer-se que 
s’incorporks, que es tingutis en compte el Decret aquest al 
Dictamen de la Comissió Jurídica. La nostra recornanaci6 va 
ser acceptada pel conseller, eh?, i, per tant, nosaltres en fa- 
rem un seguiment. 

El senyor Portabella, d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, em deia: <<conversacions i disponibilitat econbrnica 
per integrar la figura de i’assessor o adjunt de menors)). He 
parlat en I’Informe, que ja assenyalava el mateix ..., el senyor 
diputat, que aquest 6s un tema que hi ha un aspecte que esta- 
va, una mica, fora de nosaltres, que és el tema del pressu- 
post. Jo he intentat ser fidel al que es va fer en el seu dia per 
aquest Parlament; he plantejat ei terna en profunditat. Veiem 
que l’increment d’un adjunt representa un augment de 
pressupost bastant notable, d’un pressupost molt limitat que 
té el Síndic; per tant, jo m’he traqat una linia, que estic a la 
disposicí6 de vostcs per discutir-la i per poder-la, si creuen 
que no 6s la correcta.. ., doncs, replantejaria, podria replante- 
jar-me el tema. Seria la d’intentar, l’any 94, que pensem que 
hi haur&, possiblement, una petita millora del pressupost, no 
crec que la que necessitariem..* Ai, del 94: del 95, perdó, del 
95. Nosaltres creiem que el 95 pot haver-hi una petita millo- 
ra; llavors nosaltres demanariem al Parlament que ens apro- 
vés un pressupost que fes possible que el síndic pogues 
designar un assessor -no un adjunt, un assessor- per poder 
coordinar totes les accions que afecten els menors. Aixb se- 
ria un primer pas. Es necessitaria un assessor amb una mica 
mes de suport logístic; per tant, es necessitaria, possible- 
ment, un administratiu mes. I aixb ens permetria unificar to- 
tes ies accions de menors, fer una presentaci6 del vdum 
d’actuacions que tindriem en aquest aspecte al Síndic, i su- 
poso que podrim fer una major, diguéssim, pressió perquh, 
dins de les limitacions que I’any 96 -i esperem que puguem 
sortir d’aquesta crisi-, pogués haver-hi uns majors mitjans 
econbrnics per poder, doncs, avanqar en Ea linia que es va 
marcar el Parlament, el que va decidir ei Parlament el 89. 

Aixb és tot el que he pogut fer en aquest sentit. Estic a la 
’ disposici6 de vosth. Aquesta em semblava a mi que era una li- 

nia menor, perb que en el fons anhvem consolidant i anhvem 
donant un millor -que aixb és el que ens interessa a uns i al- 
tres-, és a dir, que anhem a donar un millor servei als menors, 
que s6n els que ho necessiten i s6n l’objectiu del nostre interks 
i de la nostra voluntat, de protegir-10s i ajudar-!os al rnhxirn. 

(Pausa.) 

La senyora Magda Oranich tamb6 em demanava l’opinió 
sobre la incidhcia de la..,, no, sobre si aquesta incidhcia 
era també de les famnies monoparentals. No; diria que, al- 
menys les queixes que ens arriben s6n mds, el major nombre 
no s6n de famflies monoparentals, sinó de famíiia de dos 
cbnjuges o de dues persones, dues parelles, no? Per tant, no 
és en aquest sentit que es pugui dir. Aquest ds, almenys, el ... 

Jo els haig de dir que, vertaderament, la gent que més ne- 
cessita el Síndic no arriba al Sindic; per tant, aquesta esta- 
dística que els puc donar no 6s gens fiable, perque 
possiblement hi ha molta mCs gent que necessita l’actuació 
del Síndic; jo no s6 com fer-ho, tinc mitjans perb ..., jo no 
sé corn fer arribar a aquesta gent, mes marginada, que neces- 
siten més l’actuació del Sindic, com fer-los arribar que exis- 
teix la institució i que nosaltres, no tot, perb podriem potser 
millorar una mica alguns aspectes de la seva situaci6. 

Jo, en aquest sentit, doncs, els demano que m’ajudin en 
aquest sentit de fer arribar a aquests sectors més allunyats un 
coneixement del Sindic, que puguin conhixer-lo i s’hhi pu- 
guin acostar, 

La senyora Dolors Montserrat, del Grup Popular, em de- 
manava la solidaritat de I’Administració i els poders públics 
amb els ciutadans immergits en la crisi. D’acord, senyora 
Montserrat; jo crec que, aixb, estern,.., la voluntat del Llibre 
Segon ha estat aixb; és a dir, hem agafat unes quantes 
queixes que feien referimcia a la crisi i les conseqiiencies 
d’aquesta crisi, com afectava els drets dels ciutadans, i que 
cal augmentar els esforqos de totes les administracions, i jo 
també diria -també ho plantegem, i estic segur que la senyo- 
ra Montserrat també ho deia en la seva intervenció- que 
també hem de demanar l’esforq i la colqlaboraci6 de tota la 
societat, eh? Hem de fer que aquesta societat nostra d’avui 
sigui una societat molt més solidhria, malt mes ..., que no es- 
peri que se li resolguin els problemes des de les administra- 
cions i, per tant, quan veu que hi han unes bosses de 
marginaci6, una situació ..., no ha d’esperar que sigui -per- 
qu& tt5 obligació de fer-ho- I’ Adrninistraci6 -1’Administra- 
ci6 també ha de fer-ho, no cal dir-ho-, perb que, en 
definitiva, ha de ser fa mateixa societat que comenci a posar 
també la 3eva mateixa cantribuci6, els seus petits grans de 
sorra per solucionar aquests temes. 

A més, quan parlem de societat, j o  voldria dir..,, moltes 
vegades només es parla ..., quan es parla de societat, sembla 
que nom& parlem de l a  societat civil, parfem de la societat 
civil i l’Adrninistraci6 tambd 6s societat, i, per tant, tarnbi, 
quan parlem d’aixb, ha de ser la societat civil i també 1’Ad- 
ministració, que també tots dos s6n la societat i is, per tant, 
tota la societat la que ha de tenir aquesta voluntat d’avancar 
en e\ nivell de solidaritat, de dihleg i de responsabilitat sobre 
les situacions en que vivim. 

EI senyor Abell6 em preguntava sobre la valoraci6 del 
treball penitenciari. Senyor Abelló, si vaig comenqar una 
iniciativa d’ofici va ser per aixb, perque em vaig trobar visi- 
tant les presons com a conseqühcia també de la crisi -i per 
aixb també 6s un punt més del Llibre Segon-, corn a conse- 
qükncia de la crisi, molts dels treballs que arribaven per fer 
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als taílers de les presons han disminui’t notablement, algunes 
vegades d’una forma molt espectacular. 

Per mi, aquest és un terna molt preocupant; un tema que 
comparteixen, aquesta preocupació, la Conselleria de Justf- 
cia i el director general d’Afers Penitenciaris, i per tant, per 
aixb vaig obrir aquesta actuació d’ofici i I’anirem seguint; 
esta oberta, no els en puc avanqar encara cap mena de plan- 
tejament, perb indubtablement, ha de ser una de les activi- 
tats priorithries que fari el Sindic durant aquest any 94. 

El senyor Abell6, del Grup Socialista, tambd em pregun- 
tava entitats i solucions a l’entorn de la creació d’una ofici- 
na d’atenció a les victimes. Hi ha d’intervenir també Ia 
Generaritat? B6, jo crec que, en aquesta oficina d’atenci6 a 
les víctimes, hi haurien d7 intervenir totes les administra- 
cions; és a dir, com el senyor diputat també ja recordava, 
vam rebre una convocatbria de la presidenta, en aquell mo- 
ment -avui subsecrethria de Justícia-, de 1’ Audihncia de 
Barcelona, per fer una reunió per crear aquesta oficina 
d’atenci6 a la victima. 

Realment, totes les administracions -hi eren totes- van 
estar positivament inclinades a avanqar en aquesta línia. Van 
sorgir tota una skrie de problemes, sobretot, una altra vega- 
da, el de sempre: el problema dels mitjans, eh?, perb vam fer 
un plantejament del que havia de ser aquesta oficina. Te- 
niem uns antecedents que havia fet ja I’Ajuntament de Bar- 
celona durant els Jocs Olímpics; aixb no era suficient. Hi 
van haver unes intervencions, tant del fiscal general de Ca- 
talunya i de la mateixa Audikncia. EI Síndic hem inclbs a 
1’Informe un document, que haig de dir.,.* perqu& no és 
obra ..., és una  voluntat meva i la vaig urgir perqu5 la gent la 
fes, perb han estat els meus collaboradors ... Vull dir que 
vaig rebre les felicitacions de les altres institucions sobre 
1’Informe que nosaltres vam fer sobre aquesta oficina 
d’atenci6 a la víctima. En marxar la presidenta de I’Audibn- 
cia, aquesta negociació s’ha frenat. Jo, amb motiu de la festa 
del Col-Eegi d’Advocats, com que en aquell moment hi havia 
gent que havíem intervingut en aquella primera reuni6, vaig 
fer un apartat amb ells i vaig demanar al nou president de 
I’ AAudikncia que al més aviat possible ens torn& a convocar 
per reprendre aquestes negociacions. Espero, i aixi ho desit- 
jo, que arribin a bona fi. 

El senyor Abell6 em pregunta quina és la meva opini6 
sobre la situacili de la pres6 de la Trinitat. Miri, jo la vaig 
visitar. T6 moltes mancances. Aquests dies passats, la 
setmana passada, vaig estar convidat pel Ministeri d’ Afers 
Estrangers anglh a tenir una skrie de reunions amb els om- 
hudsmeiz del Regne Unit i un dels temes que em va inte- 
ressar va ser tambd el tema de presons, que elis no el tenen. 
Ells em van felicitar que el Síndic pogut% tenir cornpetencia 
sobre les presons. Vull dir que, de vegades, ens pensem que 
estem molt endarrere i estem, en el tema d’ombudsmert, en 
un nivell molt avanpt; tots hem de ser... I per tant, felicito 
el Parlament per haver aprovat una llei en aquest sentit, que 
va molt enlli respecte a altres institucions similars, com les 
de l’ombudsman, en altres paysos de tradici6 democrhtica i 
amb una tradici6 democrhtica i de protecció de drets a vega- 

des molt mds avangada que el nostre, perque nosaltres estem 
en un nivell bastant alt. 

Jo li diria que els problemes que tenim, no?, a la Trinitat 
o la Model ..., un d’ells, el de la Trinitat, és menor respecte a 
les presons angleses. Amb aixb -em dir& no em puc acon- 
tentar, i no m’acontento; i, per tant, no dic aixb en el sentit 
de dir ... Jo no vaig prendre cap iniciativa d’ofici després de 
la visita a la situaci6 de la pres6 de la Trinitat, perque les au- 
toritats, la Conselleria -la vaig visitar acompanyat del direc- 
tor general de Serveis Penitenciaris-, és que estiivem 
d’acord; 6s que no sabia ..., 6s clar, ni l’emplapment, que 
no el vol el barri en el qual es troba la pres6; ni ... Hi ha 
menys gent per ceWa que en un altre tipus de pres6, com la 
Model, etcktera, perb naturalment no és l’bptim ni de bon 
tros. S’hi hauria de fer un esfoq. 

No ho s6, aquí és un problema de pressupost. Cada vega- 
da -i aixb m’ho deien també les autoritats penitenciiries an- 
gleses, aquests van ser anglesos, no van ser del Regne Unit, 
sin6 que van ser d’Anglaterra-, es troben el mateix que s’ha 
trobat la Conselleria de Justícia, no? Que quan es fa una 
nova pres6, es pensa que es podrh buidar i trobar un nivel1 
millor per a les mes velles i que estan moltes vegades 
molt ..., no estan en una situació correcta, perb 6s que ha 
augmentat tarnb6 la població penitencih-ria i llavors, aixb és 
un combat que no hi arribem a trobar el nivell. Jo tindré en 
compte aquesta opinió que rn’ha adrqat, i ho tindrem en 
compte i anirem vetllant perquh, si és possible, millori la si- 
tuaci6 de la Trinitat. 

També em pregunta el senyor Abell6 sobre la presó, la 
situació de la presó Model i sobre el tema de la massificaci6. 
Com vaig dir, vaig obrir una actuaci6 d’ofici. Aquesta ac- 
tuacid d’ofici, el senyor diputat em deia: {(Home, potser 6s 
que la resposta que havia donat la Conselleria ja tanca l’ac- 
tuació d’0fici.n Sí, és que jo crec que tenir actuacions ober- 
tes no vol dir que jo me’n desentengui; 6s a dir, jo crec que 
una actuaci6 d’ofici, si hi ha un document i una resposta, jo 
crec que no resol el problema, perqui: el problema aquest no 
sabem com resoldre’l. De fet, hauria de ser una actuaci6 
d’ofici oberta, potser, durant diversos anys. A mi m’agrada 
tancar les actuacions; fio tinc cap problema de tornar a obrir 
una altra actuaci6 d’ofici. Ara, vertaderament, el que no se- 
ria just 6s que tinguéssim un dihleg absolutament sobre el 
paper, la Conselleria de Justícia i el Síndic. A més, estem 
d’acord ..., vaja, vull dir, qu& s’ha de fer? Noves accions, 
s’han de. fer noves presons, que la situació és aquesta: les 
coses més urgents, doncs, em van donar una resposta positi- 
va, les que a mi em van semblar que potser no eren les 
que ..., perb a mi m’ho van semblar i els assessors que em 
van acompanyar hi estaven d’acord, corn les més imprescin- 
dibles. Aquestes em van donar una certa ..., no satisfacci6 a 
mi, sinó que van intentar obrir un compromis de resoldre ..., 
algunes ja estaven resoltes i, per tant, jo vaig creure que era 
millor tancar aquesta actuació d’ofici, que aixb no vol dir 
que, si aquesta situaci6 continua, jo continuaré visitant, si és 
possible cada any, les presons i, per tant, en far6 un segui- 
ment, 
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Per mi, era la primera visita que feia, i per tant, b6, I’ha- 
via vist en alires moments, i en un altre lloc, i en un aítre in- 
dret de la presó, per6 com a..., perb, aixb és a part. Perb vull 
dir que em sembla que, d’aquest tema, en farem un segui- 
ment, perque com que faig aquestes visites peribdiques, 
doncs, anirem fent un seguiment de la situació de la Model. 

Es I’última. Finalment, senyor president, senyores dipu- 
tades, senyors diputats, 6s 1’liltirna pregunta que contesto, i 
perdonin, perdonin, tornin-rne a convocar un altre dia, que 
em penso que no ho faran. (Rialles.) No. Llavors, el senyor 
Descals em fa una pregunta, que 6s molt maca i I’haig de 
contestar, eh?, l’hslig de contestar, que 6s que pot fer o que 
farA el Sindic per difondre el manifest de Lillehammer, no? 
Miri, jo, si el vaig incloure en !’Informe era perque fos al 
mhxirn dif6s possible. A mi rn’agradaria, no se, des de de- 
manar al mateix senyor Descals, que tk una ploma molt ficil 
i ho fa molt be, que ens fes alguns articles o alguns comen- 
taris sobre. aixb ... Jo crec que a mi em va fer molta impressi6 
que fossin uns nens i nenes d’unes escoles que m’enviessin 
aquest manifest, eh?, i per aixb vaig creure que aquest mani- 
fest l’havíem d’incloure en 1’Informe com una aportaci6 
enormement positiva d’una generació posterior a la nostra, 
se& que estic segur que ho fark molt millor que nosaltres i 
que defensarh molt més els drets humans en tot el seu espai 
i, per tant, que els hem d’encoratjar que continui‘n en aques- 
ta Unia. 

Jo ..., pensem difondre aquest manifest al m h i m  passi- 
ble. Nosaltres comengarem per enviar a totes aquestes esca- 
les 1’Informe del Parlament perqu5 vegin que ha estat 
recollida la seva voluntat. Nosaltres enviarem, ens sembla, a 
les autoritats de Noruega aquesta activitat que hem fet nas- 

altres C Q ~  a Síndic i aquestes escoles catalanes i intentarem, 
dins dels mitjans nostres, poder fer una edició d’aquest ma- 
nifest i potser farem un muntatge -si el Parlament no em diu 
que no- en que es vegi 1’Informe amb alguna imatge del 
Parlament, perque es vegi que a I’Infome del Parlament hi 
ha estat inclbs aquest manifest. D’una forma o d’una altra 
intentarem donar ei mhxim relleu i la mhxima difusi6 a 
aquest manifest. 

Moltes gracies, senyores diputades, senyors diputats, se- 
nyor president, i perdonin, potser, una mica de descoordina- 
ció en les preguntes, perb,.., no és que en siguin 
responsables vostks: en sóc responsable jo, perb, en definiti- 
va, eren moltes. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, honorable senyor Cafiellas. 

Senyors diputats, senyores diputades, crec que interpreto el 
sentiment de la Comissió, d’agrair a 1% honorable síndic l’es- 
forq que ha realitzat per sintetitzar i donar resposta a totes 
les preguntes que li han estat plantejades. 

Els recordo -els recordo, tanmateix- que l’article 144 
obre la possibilitat de realitzar un segon torn d’intervencions 
per part dels grups. Reglamenthiament em veig en I’obhga- 
ció de preguntar si hi ha algun grup que desitja intervenir. 
En qualsevol cas, també els recordo que en la propera sessió 
plenhrsia del Parlament tindrem ocasió de continuar ana- 
litzant aquest Informe. 

Agraint novament la preskncia de E’honorable sindic, del 
seu adjunt, el senyor Barlett, i els seus colhboradors de la 
Sindicatura, es clou aquesta sessi6 de la Comissi6 de In Sin- 
dicatura de Greuges. 

(Són dos quarts de dues del migdia i sis minuts.) 

Aquesta publicació ks impresa en paper ecoldgic (dtfinicid europea ECF), 
en complherit del que es#ubleh la Re,wlucib 124/11 del Parlament, sobre la 
utilitzacid d d  paper reciclat en ei Parlament i en els departaments de la Gene- 
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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