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3.  TRAMITACIONS EN CURS 
3,JO. Altres tramitacions 
3.30.04. Procediments - - - relatius .----I-- als informes del Síndic de Greuges - -. -- 

INFORME AL PARIAMENT DE CATALUNYA EMkS PEL S h I C  
DE GREUGES (ANY 1993) 

(Reg. 17006) 

PRBSID~NCIA DEL PARLAMENT Parlament de Catalunya i clc trmetre’l a la Comissi6 parla- 
mentiria del Síndic de Greuges perquk en faci cl debat, pre- 
vi al del Ple. La Mcsa del Parlament, en scssil‘, tinguda ei dia 8 de 

marq de 1994, ha prcs nota de i’lnforrne al Parlament de Ca- 
talunya emhs pel Sindic de Grcuges (any 1993) (Reg. 
17006), prescntnt pel SincIic de Greuges, d’acord amb la 
XAci 1411984, dc1 20 de marg, del Sindic de Grcuges. 
D’acord amb I’article 144.1 del Reglament dcl Parlament, la 
Mcsa ha ordenat de puhlicar-lo en el Butlletí Oficial del 

Palau del Parlamcnt, X de mar$ dc 1994 

Joaquim Xicoy i Elassegoda 
President del Parlamcnt de Catnlunya 

En compliment d’allb que disposa I’artick 30 de la Llei 
de Catalunya 1411984 de 20 de r n q ,  presento al Parlament, 
l’lnforme corresponent a les actuacions del Síndic de Greu- 
gca de I’any 1993. 

El fet que prengués posscssi6 el 5 de febrer de 1993, en 
haver-mc elegit d Parlament a la mort del primer Síndic de 
Grcuges, 1 ’ Honorable Senyor Frederic Rahola i d’Espona, 
dctcnnina que alguncs de Ics dades que es faciliten en 
aquest Informe vagin referides a un períodc inferior a I’any, 
concretament, des dc 5 de febrer a 31 de desembre. 

Aquest Infclrmc manté en les seves línies generals l’cs- 
tructura que ha presidit els Informes del segons mandat dcl 
Síndic (1989-1 992)’ si b i  s’han introduit algunes modifica- 
cions quc tot seguit comentare. 

No varia la divisió en dos llibres, cl primer dels quals 
s’articula en tres parts; la primera dcdicada it l’exposicih de 
les actuacions endegades per la Institució durant 1993, a 
insthncia de part o d’ofici; la scgona que recull un seguit de 
conclusions i, finalment, la tcrcera, on s’agrupcn diversos 
nnnexos, de contingut hasicamen t estadistic. 

Tampoc canvia el criteri que s’utilitza pcr encabir l’expo- 
sicici d’una actuuacici en un capítol o secció de 1’Infarmc o, 
e11 un altre. El critcri delirnitador és l’objcctc de la qucixa, 
amb independkncia de quina sigui I’Administraci6 contra la 
que s’adrqa. L)’aqucst;l manera i ,  com excrnplc, podem dir 
que una queixa en rclaci6 l’aplicacih d’un tribut, s’encahir; 
cn la secciij 3 -Trihuthria-, tant si el tribut és de la Gcnerali- 
tat, corn d’un ens local de Catalunya o, cvcntualment, de 
1’ Administriciri de I’Estat. 

El nombre de seccions, que fins l’any passat era de deu, 
s’ha incrementat cn trcs més. Les seccions habituals que 

coincideixen amb les nou grans $mes de treball cluc  es^ or- 
ganitzada la Inst itucj6: 

- Administraci6 Gcneral 
- Ordenació del Territori 
- Tributaria 
- Sanitat i consum 
- Pensions i Treball 
- Serveis sociais 
- Ensenyamcnt i cuIturr? 
- Justícia 
- Queixes privades ilo incancretes 

més la Consulta Diiria, que incorpora una breu refcrkncia 
a la tasca d’atenci6 directa als ciutadans quc acudeixen 
dihriament a la nostra seu, o bé se’nns adrecen pcr telkfon. 
En la intmducci6 de cada una d’aquestcs seccions, s’asscn- 
yala cl nombre de visites ateses en el servei d’infonnació al 
ciutadh en relaci6 a la problemitica de I’hrca corresponcnt, 
quantes d’aqucstes visites han plantejat una qüesti6 que s’ha 
pogut rcsoldre, bhicament mi tjanpnt una oricntaci6, en el 
mateix moment o en les hores immediatament postcriors, ei 
total de queixes de ]’&rea i ,  finalment, si és el cas, el nombre 
d’actuacions d’ofici iniciades, 

Les novetats consisteixen en les incorporacions de les 
seccions, onzc, on es rccullen totes Ics recornanacions i su- 
ggeriments de carhcter gencral, formulats per la Instituci6 
durant e1 periode objecte de I’Informc; de la dotze, on es 
d6na comptc dc totes Ics actuacions d’ofici dutes a terme en 
el mateix periode; i finalment, de la tretze, que recull cl sc- 
guiment de les actuacions que van ser cornentaclcs en Infor- 
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mes prcccclcnts, si bk cnguany totes són refcridcs c? 1’Infor- 
me de 1992, i que han cxperimcntat alguna evolucici signili- 
cativa o bk, no havicn finalit7,at encara quan cs van 
incorporar cn I ’  liiformc respectiu. Aquesta illtima scccili ,ja 
forinava part dcs de fa anys dels Informes dcl Sindic, si M, 
cs col.locava com un annex cn í’apartat cstadistic dcdicat a 
les dades de trarnitaci6 dcls expedients. 

Amb Iu incorporacici d’aqucsts capitols hem prctcs quc cl 
Pariament tingui quantcs 1n6s dadcs millor, sobre tes aotua- 
cims d’ofici rcalitmdes pct Síndic, que normalment, cncara 
yuc no  scrnpre, rifectcn a una pluralitat de ciutadans i, d’al- 
tra baticla, yuc tarnb@ tingui al seu abast la totalitat d’aque- 
llcs resolucions cluc no van adrqudcs tant a la soluci6 d’un 
cas concrct, corn a a acarar les causcs que els gcnercn. 

Com ja  concix cl Parlumcnt, reservem el tcrrne <mcomil- 
n u c i b  per aquelles rcsolucions en Ics quc proposem ~ i i i r ?  

modi ficai6 normativa i d<suggcrirnent>> per Ics que plantcgcn 
un canvi de criteris pcr remeiar un resultat in,just o perjudial 
a quc conducix l’aplicacici dc disposicions normatives; pcro 
ei1 tot cas, scnsc phntcjar la modificació d’aqucstcs, el cali- 
ficntiu d e  carhcter gencraln quc afegim a suggcrirnent, fa 
rcfcrknciu al scu abast subjcctiu, pcrh no al contingut. 

Aquestes pctites innovacions, han dcterminnt que incor- 
porem un scguit dc cites crcuacles; així en cls capítols del 1 
al 8, cs remet a les actuacions d’ofici o a les rccornanacions 
o suggwiments gcnerals que per rati de l’objecte s’cncahi- 
rien en la scccii3 respectiva (per cxemplc, en la sccci6 (i, - 
scrveis socials- apartat de Mcnors, esmentem el 
suggeriment pcr a hi rcducci6 dels tcrininis d’elabwacici 
dcls informcs en l’adopcici internacional) i ,  invcrssmcnt, cn 
les actuacims d’ofici o cn les cccomanacions, remetem r? la 
secció corrcsponent. 

Aquestcs innovacions no ha suposat UEI augment dc 1’t.x- 
tcnsi6 dc l’lnformc, malgrat cpc també s’ha ampliat cl nom- 
brc dc queixes dc Ics cluc es d6na compte en les seccions 
l ihituals (cn el ccinjunt dc tot l’lnforrne es relntcn m k s  ric 
130 actuacions, quant al dwrcr informe h o  vam fer d’urrcs 
hO, aproximadamcnt j. 

hagi augrncntat cl noinhrc dc phgines, és fruit dc 
la suhstituci6 de la transcripci6 lite~xl, cn tot o en part, dc la 
queixa del ciutadA, l’informe dc I’ Arlministració i la posicih 
del Síndic; pel seu rclat, cluc hem pretks sintktic. Hem estat 
conscients quc en ocasions, la condensacih pot fcr pcrdrc al 
lector la intcnsitat dc la problemhtica que es pretdti tnsila- 
dar o bd, fins i tot, induYr-lo a error en la comprensió dc 
I’iissumptc, a l’hriver eliminat algun matís important que 
cstii implícit cn cl pcnsarncnt de qui  redacta, (cosa quc coli- 
ficrn, dc tota mancra, quc no hagi succci’t sovint); pcro ciis 
ha semblat que, cn general, cs contribula a Scr I’Tnibrrne 
m@s entenedor. 

La pvssihi litat quc cl contrast d’ argunieiits que acostu- 
mem ii incorporar cn les prcscs dc posiui6 h ~ t i t ~ ~ i ~ ~ ~ d ,  cs 
pcrdi ii l’intentar destilar C T ~  unes poyucs phgines de conclu- 
sicms escuetcs, les actuacions d’un any, ens ha fet dubtar, 
fins n. poc abans dc tancar la redacciri d’aquesl Infmnc, de 
mantcnir lii segona part, del I,libre primcr, dcdicada ii Con- 

Quc 

clusions. Hem optat per mantenir-la pcr considerar que mal- 
gmt tots els riiscs que comportava, podia tenir intcrks pcls 
lcctors, als quals hem dc demanx pcrh, que siguin cons- 
cients d’aquestcs limitacions i que posin en relaciri la con- 
clusici cluc analitzin amb Ics consideracions de quh porta 

En la tercera part del Llibre primcr, on s’agupen un se- 
guit d’anncxos, que bhsicamcnt doncn una infcwmaci6 esta- 
dística, hcm introdui t també, algunes modificacions que tot 
seguit asscny d 1 cm. 

En I’anncx 1 -Dades generals dc les actuacions dcl Sín- 
dic- hcm suprimit, enguany, la classificacici de tipus de rc- 
clamants, perquk en aplicar un principi marcadament 
anti-formalista en I’adrnissió dc Ics queixes que ens presen- 
ten els ciutadans, sense exigir més dades identificatives, que 
cl nom i una adrep a traves de la  qual pgucm comunicar- 
nos, se’ns fa dificil moltes vcgadcs deduii. la profussi6 o ac- 
tivitat del reclrmmt. Estem cstudiant divcrses possibilitats 
per obtenir fiques tes dadcs de cruicter socidbgic. 

En l’anncx 2 -Classificaci6 Tcrritorial de les Quejxcs- 
introdui’m la compuraci6 entre cl  percentatge de poblacih 
per territoris (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) sobre 
cl conjunt de Catalunya i el perccntatge de queixes sobre el 
total, que prov6 de cada un d’ells. 

En I’annex 4 -Classificaci6 dels cxpcdients pcr hdrninis- 
tracions afectades- incorporem la rclacici d’ajuntaments 
fi-ont els quals s’ha interposat una queixa o iniciat una ac- 
tuncirj d’ofici. 

En l’anncx 5 -Dades dc tramilaci6 dels expedients- do- 
nem compte dc la totalitat dcls expcdients resolts durant el 
períodc cornprks entre cl 5 dc febrer dc 1993 i el 3 i dc de- 
sernbrc, sigui quin sigui l’any que es van iniciar, fins ara es 
donava q u e s t a  dada, nom& sefericla als cxpedicnts iniciats 
l’any que corresponia a I’infonnc, així rnatcix, doncm uncs 
dades rnds sobre cl contingut dc les resolucions (si hi ha. ha- 
gut o no iicturlció irregular de I’Administraci6, si s’ha esmc- 
nat, ctc). 

En l’anncx 6 -Activitats dcl Sindic- la relaci6 cronolbgi- 
ca cs manté com a criteri ordeiiador Iihsic, pcr 1x5 que les ac- 
tivitats s’agrupcn en 8 hrnbits temhtics. 

En I’annex 8 s’informa de la col.Jaboraci6 dcl Síndic amb 
altres Ombudsrnen i de la participaci6 en organitzacions in- 
ternacionals. 

Pcr illtim, el 1,Iibrc Segon, cl dediqucm cnguany a l’inz- 
pacte de la crisi econh ica  en la nostra socictnt. Ens fem 
rcssii d’clyuelles situacions que ens han plantejat els ciuta- 
clans o quc hem pogut obsenw en cl decurs de les nostres 
actuacions, quc tenen cl scu origen en la situacicj de crisi, 
pcr acabar amb un parell dc reflcxions; relativa una a I’ocu- 
pixic‘> i l’altra, a I’Estat del Benestar. Reficxions que, com la 
rcsta dc l’hformc, tenen la prctensib, que tant dc lm s’asso- 
lcixi, de scr utils pel treball dcl l%rlamcnt. 

causa. 

Anton Cañeilas i Balcclls 
Síndic de Grcugcs dc Catalunya 
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PRIMERA PART 

A I’im d’ARdministraci6 General (una de Ics IIOLI cn quk 
s’orgmitxa ]‘activitat ric1 Síndic de Grcugcs) s’encalxixcn 
qüestions d’uria gran diversitat tcmhticit, la qual cosii detcnni- 
na que també sigui forqa diversa la problemiitica que s’exposil 
en la sccci6, capítol o aparlat quc porta aqucst n i w ,  -d’hdmi- 
nistraci6 Gencral- del prescnt Informe al Parlament. 

En nquesta brea d’ Administracili Gcncral, durant I’iiny 
1093 s’han rcsolt 75 consultes, aths 192 visitcs, rchut 404 
qucixcs i iniciat 4 actuacions d’otici. Lcs particularitats de 
cada u n  d’aqucsts quatre tipus cl’actuacions s’cxposcn cn I n  
presentaciij d’iiyuest Informe, i en el capítol en quk cs recu- 
llen cls annexos estadístics sc’n pot trobar- l’arnpliacici dc 
dctaH cowcspnnent. 

La selecci6 d’actuacions cluc es rcsscnycn s’ ;igrupcn en 
cinc blocs, yue, d’ayucsta manera constitueixcn, els eixos 
vertcbradors dc l’exposici6 (funcih pixhlica, scrvci milita i 
ohj cc c i li ( le con N c i &n c i a, pr-o h 1 e n I h i c R rl c 1 tr ii n s i t de v eh i c I I: s 
de motor, estrangcria i pracetliment administríitiu). Tot i 
aixb, hem d’insistis quc la gran diversitat de qüestions que 
s ’ah rden  en aqucst capitol comporta que en alguns rno- 
ments sigui difícil evitar I’cxposicii, successiva d’ assurnptcs 
sense un f i 1  conductor evidcnt. 

En rnathia de personal al scrvci cle les administracions 
piíbliques, les principc.ds yucixes prcscntadcs afccten la h s c  
d’accds dels proccdimcnts dc sclccci6 per acccdir a la furi- 

ció p6blica cn scntit ampli o pcr promt>cion~~r-sc-hi. 
Seguint la sistcmatica emprada cn anteriors Mormes, in- 

cloem cn la sccci6 d’khinis t racih C;encral aqucllcs qiics- 
lioiis rclacionades amb cstrrzngesia i prcstacions de carhctcr 
pcrwnal (servci militar i ob-jeccio cle conscikncia) quc, mal- 
grat la ~iiaiicii cle compchcies directes dcl Síndic CIC Greu- 
ges per resoldre les qiicstions de fons --¡a quc es tracta de 
nnntkrics gestionades per l’hdministracici dc I’Estat la supcr- 
visió de la qual pcrtoca al Defciisor dcl Poblc-, fan cluc la 
Institucici intervingui cn coordinaci6 i col.laborwici amb 
aquella Instituci6 Constitucional. 

Finalment, cn relaci6 amb ci proccdirncnt administratiu, 
Ics principals qucixcs prcseniades afectcn l’fictivitat de fo- 
ment dc 1’ Administraciri. TambL sc n’ han prcsenladcs mol- 
tes CII relaciri amb proccdimcnts d’expropixih. Aixi mateix, 
destaquem en  aquest h h i t  Ics qucixcs que afecteu d drct 
d’accds als rcgistres administratius. Pcr filtim, ressenycni cn 
aquest apartat dgunes de les queixcs rcfcrcnts ii l’nctuaci6 
dc les forccs dc scgurctat dc I’Estat, cluc, pcr raci de coinpc- 
tbncia, s’hati tram& a1 Defcnsor del l’ohlc. 

_ _ _ _  -. ” - --- 

- A C ~ &  
- Drets 
- Dcures 

Personal 

- ~ .. 

Prc s t alcion s de 
cwhc tcr pcrsonal - Scrvei militar 

- Objccció dc conscihncia 
-- .. . _._. .. 

Contrac t iic ió 
administrativa - Conccssi6 de béns del domini 

p6blic: ccmcntiris 
- Equipamcnts comercials 
- 0s de piatgcs 

-- . . - - .-- - 

Coacci6 
administrativa - Sancions: 

per joc, 
per infraccions contr normes 
d’lis i circulaciri de vehiclcs, 
per transports 
- Exccucili subsidihia 

Estrangeria i situació 
d ’ apht r icln 

Prestacions patri n ioni 211 s 
IIQ tributgries - Expropiacici forpsa 

- Transfcrhcics econbmiqucs 
cntre administracions 

- . .. . - . - - -  . 

Kcsponsabilitat patrimonial 
de 1’ Administracici 

.. - . - ~ 

E1 procediment corn 
a garantia de 
I’ &ninis trat - I ,en ti tud- si lcnci 

- TScfectes de forma 
- Vicis d’anul.labilitat i nulditat 
- inexccueió dc rcsalucions 

-- .- ~- .- .- 

Manca de coordinaciri 
entre administracions 
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Actuació de les forces 
dc scguretat - Compulsi6 directa sobrc 

Ics persotics 
- Aplicacih Llci de segurctiit 
ciut acima 

, -. -. -. 

111, TEMES SELECCIONATS 1 QUEIXES IT,.I,US- 
TIUTlVES 

1. La funciri pública 

Aquest any la m n c a  d’una uferta pública quc compren- 
gués tots els cossos dc funcionaris de la Gencralitat de Cata- 
lunya -fet basat en rams dc carhctcr sbcio-cconbrnic i cn la 
necessitat expressada per Ics difcrents Administrwions pú- 
bliques dc racionalitxar els rcspectius rnit,jans personals- ha 
condicionat cl contingut de Ics qiieixcs que dins d’aquesí 
bmbi t s’ han formuliit davant de la Insti tuci6. 

Si bé s’han presentat qucixes de ciutadaiis que van consi- 
derar vulnerats els principis d’igualtat, merit i capacitat cn 
l’accbs a la funció pcblica, la majoria de queixes s’han rcfc- 
rit a I’hmbit de la carrera administraliva i han denunciat pre- 
sumptcs discriminacions en I’accés a llocs dc treball cl’una 
major qualificaci6 produides c11 la tramitacici dcls concursos 
convocats per les Administracions p~ bliqucs. 

Malgrat el mcnm nombre de queixcs prcscntacies en rela- 
ci6 amb els sistcrnes d’acces it la funcio pública, Ics qucixes 
han incidit cn dos aspectcs quc pcl seu carkter general han 
merescut que la Institucili s’hi pronuncies; ho cxposem mi- 
t junpnt  el mlat d’una queixa rcprescntativa. 

€I1 prinicr es rcferia a l a  impossihilitat d’altrcs ciutadans 
comunitaris d’ acccdir a 1’ Administrxici pública (vegeu Re- 
comanacions i suggeriments dc carkter general, queixa 
nlim. 2781933. Aquesta cxigknuia de la nacional¡ tat espanyo- 
la ha quedat suprimida pcr la Llci 17/1993, dc 23 de desem- 
brc, sobrc I’accks a determinats scctors de la funció piíhlica 
de nacionals d’nítres cstats incrnbrcs. Aquesta llei clctctlninu 
cls sectors dc l’hdrninistracih Kiblica il qui: poden accedir 
els ciutadans &altres cstats membres de la Unit3 Eiiropca, si 
hc la concrccció dels cossos i escalcs corrcspon, cn cl cas dc 
Catalunya, a la prbpia Generalitat. 

La segona cSc Ics queixes prescntadcs, tarnb6 amb inci- 
dencia general, respon a lii impossibilitat d’accbs a la funció 
ptíblica cn I Brnbit de I’Administracicj local de persones que 
han superat una edat considcradn mixima en la convoca- 
ti>ria (vcgcu queixa n6m 810/‘33). Considerava I’autora de la 
qucixa quc l’estddiment cl’un mkxim d’edat per ucccdir al 
cos de policia IOGUI constitui’a una discriminacici per rai> de 
l’edut que no estava justificada. E1 Síndic dcsprds d’un estu- 
di de la qüestici va informar l’iautora dc la qucixa que la JJei 

17/1985, de 23 de juliol, clc la Funci6 Mblica de 1’Adminis- 
traci6 de la Gcneraliht, al seu articlc 33, quan indica els 
requisits per accedir a la funció p6blica assenyala que cal 
{haver complert divuit anys, o íenir i’edat que la canvoca- 
tbria estableix com a mínima, abans dei termini de prescrita- 
ui6 d’insthcies, i no excedir l’cdak establerta com a 
rnkxima per a ]’ingrés en un cos o en una escala>). 

En termcs similars ho regula, cn I’irnbit dc l’administra- 
ció local, el Decret 214190, de 30 dc juliol, pel qual s’aprovh 
e1 Rcglament del personal a1 servei de les entitats locals. 

S’admet per tant la possibilitat que pcr accedir cn un cos 
o escala en concrct es pugui exigir una edat mixima. 

En cl cas plantejat, I’edat mbirna d’accés al cos de poli- 
cia local cra fixada en la disposició transitbria 4.”, del Reial 
Decret Legislzltizi 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’apravi 
el text refh dc les disposicions legals vigents en rnatkria dc 
kgim local. 

En aquesta disposici6 s’indica que dingrés com a Gurir- 
dia de Policia Muncipal es far5 per aposiciri exigint-sc no 
cxccdir dc 30 anys..,), Aquesta cdat dc tmnta anys 6s tambk 
!’exigida con1 a rnixima per a l’ingrbs en el cas de policia 
autonbinica. La Llei 1611991, de 10 de juliol, de les policies 
locals, en cl seu article 29, rccull hmb6 aquesta cdaí mixi- 
ma. 

El Síndic considerh que en aquest cas la discriminaci6 per 
raó de la edat era justificada. 

En l’imbit de I’accLs a la funci6 pública local, la queixa 
número 4W92 ihstra sobrc els bits de la reserva de pla- 
ces pel torn de promoció intcma, pcr garantir el dret d’accc- 
dir en condicions d’igualtat a les funcions i als cirrccs 
p6blics. 

La manca d’um oferta piiblica gcneral no ha afcctat la 
convocatbria de p i x e s  en dcteminnts cossos; sc’n desta- 
quen, pel volum de queixes rebudes, Ics convocatories pcr a 
l’accés a cossos docents (vegeu cn I’apartíít de recomana- 
cions i suggcriments dc cnrhctcr gencra1,la queixa niím. 
1 85 7/93). 

La confiiguraci6 dels sistcrnes d* accés en aquests cossos, 
amb un sistema en quk la fasc d’oposicici, i per tant, de vaio- 
raci6 dc coneixements, es confon amb la f m e  dc concurs, 
comporta uns rcsultats que s6n considcrats discriminatoris 
pels aspirants mancats d’una experi&ncia docent prCvia en 
1’8mbit públic, (vcgcu en l’apartat de recomanacions i su- 
ggeriments de carictcr general, queixa núm. 17 15/93]. 

També l’accds als cossos de pcrsonal pcnitenciari convo- 
cats pcl Departament de Justicia ha estat objecte dc queixa, 
en aquest cas, no pas per la configuració del sistema d’ac- 
cés, sin6 pel retard excessiu en cl nomenament dels aspi- 
rants que havien supcrat el procks sclcctiu (vcgeu qucixa 
n6m. 1496193). 

Limitat pcr matica de convocatbries I’acc6s a 1’Adininis- 
traci6 pública, s’ha produ’it un augment dcl nornhrc de per- 
sones que han participat en Ics convocatbries dcls difercnts 
dcpartamcnts pcr accedir a la condició dc pcrsonnl laboral. 
La convocatbria per part dels diferents departamenis dc 
concursos pcr provcir. un impostant nonibrc de vacants de 
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pcrsonal laboral ha pr*odui’t un nugrncnt del nombre de 
qucixcs. Espccialrnent sigiiificatives s6n Ics prcsentadcs 
contra una convocatoria dcl Dcpartament dc Henestar So- 
cial. La indctcrmiriacih cn les kascs dc la convocathia dc 
determinats aspcctet; corn cls criteris per a la vaIoraci6 dels 
certificats de capacituciri provada, puntuaciri minimi pcr a 
l’acc@s a la plaqa i pcr tant per ii la no cmsidcraci6 dc la 
piaqa corn a deserta, etc., han motivat la intervericiil del Sín- 
dic sobrc aclucsta matcria (vegeu queixa nGm. 604193). 

P;n rclacici amb la promoció professional i il la ciirrcra ad- 
ministrativa, la qircixa més rcllevunt s’ha i’ormulat en torn 
als cfectes cpc entenem no hiiscats qiie producix la existh- 
cia d’un drct dc prefe’er-8ncia cn l’eleccih de Ics placcs a fa- 
vor dcls qui padicipen en un concurs dc rnkrits i provcncn 
d’una situacici d’cxcedkncia o ~ ’ U I I I ~  suspensid, i per tant, no 
disposen de reserva dc p l a p  (vcgeu queixa nOm. 1 143102). 

Lcs queixes yuc tenen origen cn qüestions retributives 
presenten una gran diversitat (vcgeu qucixes nilrns. 385193, 
497193 i 1075193). 

Queixa nljm. 433192 
Oposicions restringides 

13 scnyor C., fuiiciorrari de 1 ’Ajuntament dc Rcus, va cte- 
nunciar quc, cn una determinada convocatriria municipal, 
totcs les places es vim convocar pcl sisterna de pronioci6 in- 

Jkmanada la coi-responent informacici a I ’  Ajuntament, 
qucst  va rcconkixer el fct, considciant-10, perh, plctirarnent 
justificat, segons cl que preveu I’article 99 clcl Reglament 
cie personal al servei CIC Ics entitats locals, aprcwat pcr ilc- 
crct 2 14/90, de 30 de juliol. 

Es va fer ohscrvar a aquella Corporaci6 quc aquesta dis- 
posicici legal era nomks cl clcsplegamcnt reg tamcntari dc la 
Lici 81 19x7, dc 15 d’abril, Municipal i dc Rkgirn Local dc 
Cuta lun y a, q uc cs ta blei x taxativament (art. 303 1, rcspcct c a 
la promociri interna, que w s  pot rcscrviir per il aqucsta pro- 
rnocici filis a un cinquanta per ccni dc les vacants de carla con- 
vmatbria>>, i que aquesta limitacici no podia ser superí~i;t. 

L’ Aj u ntanien t h a  acccpt at cxpres s ameli t aq ucs tes ohscr- 
vacioris 4 s  efectes que no  es tomi a produir situacions 
corn la que ha donat lloc a l’eesrncntat expedient>>. 

En definitiva, cl grcuge invocat pel promottor de la queixa 
110 ha qucdat csmenat, si bé sembla que no cs rcproduiri en 
cl sutul-. 

terna. 

Queixa nlirn. 1496193 
Retard CIE e1 nomenament d’aspirants 

T<l senyor G. s’adrcqii a la Instituciri per denimciar el 1%- 

tard injustificat en el nomenament de les persoiics quc han 
superat les provcs sclcctivcs pcs a l’accbs al cos clc diplo- 
mats dc la Gencralitat de Cattnlwnya, corrcsponents al grup 
CIC serveis penitenciaris. 

Les csnientailes provcs vim finalitzar cl 31 d’octubrc dc 
1992, i d’cnt;h dc la publicaci6 de la ilista definitiva rl’aspi- 
rants, aquests no han tingut cap informació sobrc e1 seu no- 
1nenament. 

Les provcs selectives per 1-1 l’ingres ai cos de diplomats de la 
Gcncrdití-t dc Catalunya van ser convocadcs per Iiesoluciii dc 
20 dc dcsembre dc 1 99 1, publicada a1 DOGC núrnero 1536 dc 
31 de dcscmbrc de 1991. La convocatbria €cia rcfckncia a 
I’ofcrta d’ocupaci6 pública dc 1 Administració dc la Gcncrali- 
tat Iscr ;i I’any 1991, i quc va tcnir lloc cn virtut de Iicsolucih 
de 5 d ’ q p t  de 1991 dcl Deparhmcnt de Governacih. 

E1 Síndic sol-licith informaci6 sobre els motius yuc havien 
provocat 1’ ajornament del nomenament ticls funcionaris 
R’aquest cos. 

El Departament dc Justícia informi que la dilacici va ser 
motivada perqui: els antics catilcgs dc llocs dc trebalf dels 
centres penitenciaris de Catalunya no recollien pl aqa cspeci- 
fica pcr als funcionaris del cos de diplomats dc la Gcncrali- 
tat de Catalunya, grup de scrveis penitenciaris. 

En ayucll moment, davant la imminent uparicici dc Ics rc- 
lacions dc llocs de trcball dcls difcrents depmamcnts dc 
l’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya, el Dcparta- 
ment va proposar la inclusi6 en tots cls centres pcnitcnciaris 
d’un lloc de trcball especific pcr als funcionaris dcl cos de 
tliplomats de la Generaiitat de Catalunya, grup de serveis 
penitenciaris: tkcnic mitja d’oticina. 

S’informB quc tari bon punt la rdació de llocs dc trchall 
inclouria cl lloc dc treball de tkcnic mitjh cl’oílcina cn tots 

cls centrcs penitenciaris dc Catalunya s’inici;irien, amb iir- 

gkncia, cls proccdiments de concurs de trasllats i nomcna- 
incnt dcls funcionaris aprovats cn cl procés selectiu dcl cos 
de diplomats de la Gcncrítlitat de Catalunya, grup dc serveis 
penitenciaris, convocat per resolucici de 20 dc dcsctnbrc de 
1991 del conseller de Justicia. 

€21 Síndic consideri yuc, d’acord amb la normaliva vi- 
gent, no cs podcn oferir placcs sense la p h v i a  dotaci6 
pressupostiria, i pcr tant, que no constin com a vacants cn la 
relació de llocs de treball. L’ofcrta d’aqucstcs places va 
crear una expcctativa d’accés a la funcici pliblica (cos dc di- 
plomats) quc no cs pot veure afectada pcr la manca de prc- 
visi6 de I’Administrxi6. E’cr tant, cs recorda al Conscllcr dc 
Justicia quc havia de procedir al nomenament dc Ics perso- 
ncs que havicii superat et concurs-oposició com a funciona- 
r i s  dcl grup H .  

En cl moment dc tancar aquest Infonnc, el Dcpwtiunent de 
Justicia ha comunicat queja s’ha publicat cn cl DOGC la mci- 
diticaci6 de Ics relacions de llocs de treball d’aquest departa- 
ment, eiitrc Ics quals s’inclouen Ics places que han d’mupar els 
funcionaris ric nou ingrés dt:l Cos de Diplomats, 

Qucixa núm. 604/93 
Convucathrics de persorial iaboral 

El scnyur C .  s’adrqh a aquesta lnstitució pcr tal d’ex- 
pressar el seu dcsacord amb el procediment seguit pcl De- 
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partitment de Benestar Social per proveir places vacants en 
rEgim de contracte laboral indcfinit. 

El senyor C. havia presentat soklicitud d’adpnissió a la 
convooathia de concurs de rnh-its, i en va ser considerat ex- 
clhs CII la llista provisional d’admcsos i exclosos pcrquk no 
acrcdith capacitació provada en d a c i 6  amb el lloc de tre- 
ball, presentada la documentació acrcditiitiva per csmenar la 
omissici, tampoc no l i  va scr admesa, peryuk no se li consi- 
derh vhlid cl certificat clc capacitaci6 aportat. 

El segon conveni únic interdepartarncntal del pcrsonal la- 
boral de la Generalitat do Catalunya, quan estableix els 
grups professionals, preveu com a requisit per accedir a ca- 
dascun dels gnips I’acrcditació d’un determinat nivcll de ti- 
tulaci6 diferent pcr cadascun dcls gnips o d’una capacitaci6 
provada. D’acord amb t’articlc 16 del conveni, s’cntén pa. 
capacitaci6 provada I’expcribiicia professional en l’cxercici 
de les funcions prbpies del lloc de la p l u y  a proveir, adqui- 
rida en activitats professionals anteriors. 

EI scnyor C .  va aportar certificats d’cntitats privades i pú- 
bliques amb que considerwu acreditada aquesta capacita- 
cici. 

El Departament de Bcncstar Social, a instincia clcl Sindic 
de Greuges, va informar sobre cls criteris adoptats per csti- 
mar si cls aspirants complien els requisits pcr acccdir ii les 
placcs convociides i, particularment, pcr valorar els difc- 
rents certificats aportats, El Departamcnt considerava que, a 
la vista de la gran quantitat de certificats aportats jiels aspi- 
rants, calia quc l’brgan cncarregat dc I’avaluacili adoptks 
uns criteris. Els esmentats criteris cs resumeixen aixi, se- 
gons va comunicar el Departament de Benestar Social: 

&ls certificats de capacitaci6 provada que preveu el 11 
Conveni Gnic nom& seran vhlids si srjn cmesos per respon- 
sables de l’Adminfstraci6 Pública: corporacions locals, con- 
sclls comarcals...>, i sempre que la categoria exercida per la 
persona beneficiaria del ccitilicat fos la mateixa que la dc la 
p l a p  convocada per la Gcncralitat o que d e s  funcions exer- 
cidcs i ccrtit’icades siguin idkntiqucs a Ics descritcs a la con- 
vocatbria de la Gcncralitat,) (...) Tarnbd: cs va acordar quc 
les certificacions d’aquesta naturaha <<emeses per rcspon- 
sables dintre de l’hdrninistraci6 dc la Generalitat de Cata- 
lunya, només seran vhlides si Ics Pa cl dircctor gencral del 
qual depcngui la plaGa sol-licitada i semprc que el trcballa- 
dor beneficiat hagi trcbilllat en uquella unitat)>. 

El Sliidic considera que la decisio d’exclourc el senyor C. 
pcrqui: el ccrtificat aportat havia estat c m h  per un dircctor 
general dcl mateix deparíamcnt que, tanmateix, no era cl di- 
rector dcl qual depenia la plqa sollicitada, no s’ajustava a 
les h a m  de la convocatttbria ni al que preveu el conveni, i 
per tant va instar al Departament de Benestar Social que re- 
considerks la seva decisici. 

El Sindic considerh que Ics hascs dc la convocatfiria no 
limiten els mitjans d’acreditació sabre la capacitacib pmva- 
da dels aspirants que no disposen de titulaci6 suficicnt, i 
tampoc no faculten l’brgan tkcnic quali€icador a determinar 
la validesa dels ccrtificats de capacitaciri aportats pels aspi- 
rants, d’acord amb la possible competkncia dc I’brgan que 

emet el ccitificat. L’brgan tEcnic qualificador tan sols és 
compctcnt per interpretar si, d’acord amb el que preveu l’ar- 
ticlc 16 del conveni col4cctiu, s’ha acreditat la capacitaciii 
prclf’cssional per a l’excrcici de les funcions prbpies de la 
p l a p  a proveir. Per tant, no és possible que l’brgan de sc- 
Iccció adopti aquest critcri restrictiu. 

El Depxtamcnt no accepti la rcsolució del Sindic, si bé 
va indicar-li quc la qüestió plantejada es tindria en compte 
en propcrcs convocatbrics per tal d’evitar les ambigüitats 
yuc s’havicn produit en aquest cas. 

Queixa nfirn. 1143192 
El dret de preferhcia cn els e~ncursos de rnhits 

La senyora A. es consideri víctima d’un tracte discrimi- 
natori provocat per Ics nomes que s’apliquen a Catalunya a 
l’hhora d’cstablir cls criteris pcs a l’obtenci6 per concurs 
d’una dctcrminada plap. 

La senyora A. quc havia participat cn la convocatbria de 
concurs dc mkrits per a la provisió de placcs del cos d’auxi- 
liars administratius de la Gencralitat, va obtenir la puntuació 
mes alta en la valoració dels mgrits i no va podcr obtenir la 
plava sollicitada, que corresponia a un nivell mes alt, perquk 
la basc 9.A de l’esmentat concurs concedia preferkncia per 
adjudicar la destinació als concursants procedents dc sus- 
pcnsi6 o cxcedkncia. 

D’acord amb cl punt 1 de la basc 9, els concursants pro- 
cedents de suspensici i d’excedkncia tcnen preferhcia, per 
una sola vegada, per ocupar alguna de les vacants objecte 
dcl concurs a la localitat on prestaven scrveis en el moment 
dc produir-se el cessament. 

E1 Síndic considcrh, perb, quc en les bases de la convoca- 
tbria. no s’apreciava cap irregularitat, ja que l’article 75 de la 
Llci 1711985 i l’artictc 53 del Decret 65/1%7, de IS de ge- 
ncr, pel qual s’aprovi el reglament general dc provisió dc 
llocs de treball, dc promoci6 professional i CIC promuciii in- 
terna dcls funcionaris de l’Administraci6 de la Gcncralitat 
dc Catalunya, prevcucn que els filncionaris quc no tenen ix- 
serva dc plaga o destinaci6 poden rcingressar al servei actiu 
tnitjanqant ia participaci6 cn concursos i gaudeixen, per una 
sola vegada, dcl dret preferent a ocupar alguna de les va- 
cants corresponents al seu cos o escala quc hi hagi cn la lo- 
calitat on scrvicn en el momcnt de produir-se el cessamcnt, 

L’aplicaci6 d’ilqucst criteri, tal com l’han interpretat C E S  
tribunals de justícia, ha comportat que persancs amb mcnys 
mkrit s procedents d’ una suspensió Q excedkncia assoleixin 
la plaga en perjudici d’altres concursants que els superen en 
mkrits. 

El Sindic considera. que I’apIicaciÓ d’aquest critcri com- 
porta situacions injustes, consideraci6 que 6s compartida 
pcr la Direcci6 General de la Funció Pública de la Gencrali- 
tat. El pmjecte de modificacio de la Llei 1711985, de la Fun- 
ci6 Pfihlica de l’Administraci6 de la Generalitat dc 
Catalunya, suprimeix aquest dret dc prcferkncia, amb la mo- 
dificacio que es proposa de l’articlc 75 de la Lici. 
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Queixa núm. 385/93 
Complement cspecífic dels funcionaris dc l’rhdministra- 
ció Locd 

El scnyor T. cs considera discriminat pcr I’Ajuntizment dc 
Palaincis, j a  que, malgrat quc és funcionari dcs de l’any 
1969, aquest Ajuntament no cl retribucix amb el cornple- 
ment espccífic quc es concedeix als funcionaris que acredi- 
tcn una antiguitat dc 19 anys a I’Administracici local, que 
s’incremcnta per cada 5 anys de treball en aquesta Adniinis- 
trac i6, 

Aquest cornplcrnent nom& se satisfi als funcionaris quc 
tcnicn acreditada aquesta antikwitat mínima en I ’  Adminis- 
traci6 locai. El senyor T. anteriormcnt havia estat adscrit a 
1’AdrninistraciÓ cstatal, en primcr lloc, i postcriorment a 
l’uutonbmica i pcr tant, no gaudeix ci’aquest complerncnt. 
L’Ajuntamcnt de Palarntis no considera quc hi hagi cap dis- 
crirninaci6 pel fet d’ aipticar aqucst complement només als 
funcionaris quc acreditcn un temps de servei a I’Adminis- 
tracici local. 

D’acord amb la Llei 3012984, dc 2 d’agost, de Mcsums 
per a ¡a Reforma de la Funció Pública, el complement espc- 
cífic t6 per objcctc retribuir les condicions particulars d’al- 
guns llocs dc treball, pero no 6s propi d’aquest complement 
ret-ribuir els scwcis prestats a l’Admiriistraci6, ni menys en 
una administraci6 determinada, ja que aquest fet csth inclos 
en cl concepte de triennis, Els triennis si  que tcrien per ob- 
jectc retribuir una determinada antiguitat cn l’hdrninistraci6 
pública. 

El Síndic va instar que es rcconsidcressin els critcrk dc 
pagamcnt d’aquest complcmcnt. Aquest recordatori dc 
deures legals no ha cstat acceptat pcr 1’Ajuntament de Pa- 
Inm6s. 

Queixa núm. 497193 
Gplicacici del conveni col4ectiu de treball al personal en 
situacití d’excedhcia 

La senyora K. consideri que havia estat objecte dc discri- 
minaci6 pcr part de 1’Ajuntamcnt dc Martorell, que no l i  
va aplicar l’augment de SOU amb caricter rctroactiu que ha- 
via aplicat a la rcsta del personal de I’Ajuntarncnt, pcr haver 
causat baixa per excedkncia cl MCS de juny, i per tant, abans 
que la Comissió de Govcrn de I’hjuntarnent aprov@s I’apli- 
caci6 dcl conveni col.lectiu signat d 10 de novembrc dc 
1992 per la comissi6 negociadora. 

La Comissifi de Govern desestimi¡ la reclmaci6 dels en- 
dmcrirnents corrcsponcnts als mesns de gcncr a juny de 
l’any 1992, per tal com la interessada es trobava en situaci6 
d’excedkncia volunthria, situacici que comportava la suspen- 
si8 dcl contractc de treball vigent, i per tant no tenia dret a 
percebrc cap rctribució. La Comissici entenia que Ics perso- 
nes en excedkncia no tenen dret tampoc als endarreriments 
salarials no meritats amb anterioritat a la data dc I’excedkn- 
cia, ja que aleshores el conveni col-lcctiu no era vigent. 

El Síndic considera que aquesta interpretació dc la no apli- 
caci6 retroactiva del conveni comporta una actuació de discri- 
mina& quc no és justificada pel fet quc la scnyora C .  no 
cstigués en actiu en el. momcnt de l’aprovacih del conveni. 

Són divcrscs les sciitkncics de la jurisdicci6 laboral quc 
reconeixen qllc en els supbsits en quk ei conveni no imposi 
la condiciij de permanhncia al lloc dc treball, les noves rctri- 
bucioiis pactades en aquest s6n d’apiicacid a tots els trcba- 
Iladors que cs troben en ; I C ~ I  a la data a quE es rctrotrcu 
I ’efcctivitat del conveni, amb indcpendkncia que els incrc- 
ments s’haguessin acordat amb posterioritat a la cessnci6 
(Sentkncia del Tribunal Superior de Justícia de Murcia dc 
1 I de r n q  de I99 1 ). Negar aquest dret a la senyora C .  pug- 
na amb el principi d’igualtat i d’cquitat cn l’actuació dc les 
administracions plibliqucs. Per tant, el Sindic va recordar a 
I’Ajuntament de Martorell cl dcurc legal de dur a tcrme les 
actuacions oportunes pcr tal de reconkixcr a la senyora C .  
cls drets econbmics derivats de l’aplicació del conveni. 

En el momcnt de tancar’ la redacci6 d’aquest Informe, el 
Síndic na ha rebut resposta de I’ Ajuntament dc Martorell. 

Queixa núm. 1075/93 
Llabonament dels salaris de tramitació 

La scnyora M. va acudir a aquesta Institucici per tal d’ex- 
posar el seu dcsacord amb I’actuaciB de I’Ajuntament de 
Montornes del Valles en relaci6 amb el cas que s’cxposa tot 
seguit. 

La senyora M.va mantenir una relació laboral amb aqueIl 
Ajuntarncnt, que va finalitzar amb el scu acorni. d d ament. 
I-lavent formulat demanda contra I’Ajuntament per acomia- 
damcnt, els tribunals van sentenciar In nulalitat d’aquest acte 
i van acordar I’obligacih dc I’Ajuntament de readmetrc la 
senyora M. i d‘abonar-li a més els salaris de tramitaciri cu- 
rrcsponents. 

Aquesta sentkncia va ser impugnada en suplicació per 
I’hjuntamcnt. Instat judicialment per la senyora M. el paga- 
ment de la quantitat corresponent als salaris de tramitacih, 
1’ Ajuntament de Montornés del Vall& seguia sensc abonar 
la quantitat adequada. 

El Síndic va considcrar que, d’acord amb la normativa vi- 
gent, la interposició $’un recurs de suplicació no pcrmet, 
durant la tramitaci6, deixar de satisfer al trcballador les re- 
tribucions que li corresponen, i va sol*licitar informe sobrc 
aquesta qücsti6 a aquclla corporaci6. 

L’Ajuntarnent abona cl dia 31 de juliol de 1993 la quanti- 
tat que corresponia a la senyora M. en concepte de salaris 
de tramitaci6, amb la qual cosa dona compliment a la inter- 
locutbria dcl jutjat de 17 dc juliol dc 1992. 

2. El servei militar. L’ohjeccih de consciencia 

El 1993, el Síndic de Greuges continui rchcnt escrits de 
queixa en relació a l’acbuació de l’administraci6 militar. EI 
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Síndic actua en aquests casos, tal carn s’ ha recordat en la in- 
troducci6 a aquest capítol de l’hforme, en coordinació i 
collaborací6 amb el Defensor del Poble. 

El pcrcentatge dc queixes prescntades cal puntualikar 
rpc  6s similx al d’anys anteriors, i quc més d’un cinquanta 
per cent reclamen infomaci6 sobre aspcctes concrets. 

Aprofundint sobre el tipus d’ inforrnncilci que els ciutadans 
sol-liciten, cal establir dos grups diferenciats. En cl primer 
grup cncabiríem un conjunt de ciutadans que, considerant- 
sc afectats per una malahia soferta durant 1r-l scva estada a 
files, volcn sollicitar una indernnitzacici al Ministeri dc Dc- 
fensa, per cntendrc quc subsisteixen uncs scqüelcs que amb 
el pas dcl tcrnps s’han agrcujat, i que ara cls incapaciten per 
a l’exercici de la seva professió habitual (vegeu qucixa 
núm. 1028/Y2). 

Malauradament, en molts d’aquests casos els interessats 
no havien comunicat qucsta situació a l’Aclminiswaci6, i 
aquestcs peticions, gcncralmcnt, solen ser extemporknics . 
Cal afcgir-hi, com ja vum apuntur cn I’Informe antcrior, quc 
aquestes peticions les efectuen ciutadans amb escassos re- 
cursos econbmics: en la majoria d’ocasions, 1’atur i els aco- 
miadaments laborals han estat els clctonants per buscar una 
sorticla it una situaci6 crítica que probablement, s i  hagués 
cstat plantejada a temps i en forma, haurja pogut ser atesa. 
Cal remarcar quc aquests ciutadans difícilment entenen la 
resposta dc 1’AdrninistraciÓ en el scntit de n o  poder atendre 
pcticiuns pcr pruscripcici dt. Ics accions de reclarnacici co- 
rrcsponcnts. 

El segon grup de qiieslions sotmeses al Sindic de Grcugcs 
prov@ deis ciutadans que es consideren afectats pcr E’entrada 
en vigor dc’l nau Reglament dc Recl~itamcnt, aprovat pel 
Reial Dccrct 110711993, dc 9 dc juliol, quc dcscrivol~ipa ia 
Llei Orghnica 131199 1, de 20 dc novcmbrc, del Servei Mili- 
tar, intentant compaginar Ics necessitats clcl plancjarnent mi- 
litar amb les prcferkncies manifestades pels ciutadans quc 
han d’incorporar-se a files (vegeu qucixa 768193). 

Cal dir que les infonnacions difoses pels mitjans dc co- 
niunicaci6 sohrc les novetats dcl nou Keglarncnt de Kuduta- 
ment van conirihuir a despertar cntrc cis possibles afectats 
la necessitat d’arnpliar irrformacih, sobretot en cl que fa re- 
fcrkncia a la rnodXiicaci6 de les normes pcr la dcterminaciii 
dc I’aptitud psicofísica pcr rz la prestació del servei militar. 

Un aspecte sovint consrrht han estat els requisits csta- 
blerts per a la concessifi i renovació de les prbrrogues d’in- 
corporaci6 a files, i dintre d’aquest apartat, ha tingut 
especial inuidkncia la nova prhrroga pcr rams de trcball, 
quc permctrien retardar la incorpomcici al servei militar pcr 
consolidar el lloc dc trchall (article 80 a 83 del Reglament 
dc Iieclutament). 

Davant d’aquesta consulia, cl Sindic s’ha limitat a infor- 
niar dels prcceptcs legals, atks que el Reglament va entrar 
en vigor el diu 15 rl’agost dc 1993 i encara no es coneixen a 
fons cls critciis amb yuC el Ministcri de Defensa aplicar3 
1’esmcntnda normativa. 

Entre aitrcs qüestions sotmeses al  Síndic de Grcuges, po- 
 CITI mcncionar el malestar quc un grup de pares va  inmi- 

festar al Síndic amb ocasi6 d’un anunci de maniobres rnili- 
tars al Pirineu durant una kpoca de fortes nevades, quan una 
setmana abans uns soldats havien patit un inici de congela- 
ció durant unes altres maniobres, a conseqühcia d’unes 
condicions climatolbgiqucs cxtrerncs. El Sinclic posh aqucst 
fet en concixemcnt del CapitB Gencral de la Regi6 Militnr, 
el qual va ordenar l’ajomarnent dels cxercicis a I’espcra 
d’una miilora de les condicions mctcorolbgiques. 

Altres escrit denuncien les conseqükncics derivades d’uns 
maltractaments soferts per uns joves durant: el servei miiitar, en 
cxccdir-se uns companys amb motiu d’ unes <movaiades>>. 

També han comparegut a la Institució alguns joves que, 
tot i trobar-se complint. ci servei militar, no acreditaven les 
condicions psiquiqucs suficicnts O una elemental maduresa 
quc permetessin considerar-los idonis per al servei militar, 
Davant d’aquesta circumsthncia, i pxkvia consulta a les au- 
toritats militars, el Síndic els aconscllk acudir al Servei 
d’urgkncics de I’Hospital Militar corresponent, per ser-hi 
sotrncsos a obscrvaci6 mEdica. Scgons in€ormaciii posterior, es 
tractava dc xicots als quals ha estat diagnosticat algun Wdstom 
psicoiogic quc ha motivat d’cxcloure’ls temporalment o dcfini- 
tivament del scrvci militar (vegeu queixa 1908/93). 

Cal remarcar que aquest darrer any han disrninui’t consid- 
erablement les queixes referents als entrcbancs i dificultats 
que afcctcn els jovcs que opten pcr acollir-se a I’objljccci6 dc 
conscihncia. La major part de queixes rebudes cs limitem a 
sol.licitar informació sobre les conscqükncies que puden de- 
rivar de ser declarat objector, i la constatacici pcr part del 
Síndic dc l’nugment de joves que pretenen acollir-se a 
aquesta possihi 1 i tat (vegeu queixa mim. 89/93). 

Malgrat aixb cs pot afirmar que els problemes persist- 
eixen en la gesti6 dc la prestaci6 social substiiutoria. En una 
societat farcida de necessitats quc poden ser atcscs mi- 
t janpnt treball social (vegeu 1’apartat d’aquest Informe de- 
dicat a servcis socials), na es troben destinacions durant 
anys pcr a milers d’objcctors. 

1,’expcrikncia quotidiana demostra quc actualment I’ Ad- 
ministraci6 triga quasi dos anys des del moment en quk dc- 
clara la condici6 d’objector fins que dcsignii una destinacih 
on complir la prcstaci6 social substihithria, iu qual cosa crea 
conflictcs entre cls joves que cstari pendents d’ incorpcirar-sc 
a una col.locaci6, seguis uns estudis o qualsevol altrc pro- 
jectc, aiEs que s’allnrgassa excessivament, a parer dcl Sin- 
dic, aquest termini, que, cn el cas del scrvei militar, esti 
fixat amb tota concreui6 des dc I’cntrada a quintes. 

Val a dir, perh, que tot aixh no 6s en ;ibsolut responsabili- 
tat de l’Administraci6 militar. 

Com a fet anecdbtic cal mencionar quc, en el moment de 
redactar aquest Inforrnc, va compnreixcr a la Instiíuci6 un 
jove universitari que, tot i haver estat cxclbs del servci mili- 
tar per raons mkdiques, havia dccidit licollir-sc a l’objecci6 
de conscikncia i mostrar la seva soliúarítat envcrs la societat 
i els objectors. 

El motiu de la consulta era assabentar-se si podia rccórrer 
contra la decisió del Conscll Nacional d’Objccciri de Cons- 
cikncia que havia dencgat la scva peticib. 
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El Síndic li va explicat- que I’cxcl~isió dcl servei militar 
cornportava cstar exclos dc rcalitzar la prcstacici social subs- 
titutbria i quc el scu m u r s ,  cn cas d’iritcrposar-ne, n o  pros- 
pcraria. 

Queixa nzim. I 028/92 
CoHaboracih del Ministeri de Dcfcnsa 

A mitjan juliol dc 1993, va cornparkixer u la Tnstitucir‘, la 
senyora G., que un any abans ens havia soHicitat infonnaci6 
sobre les possibles accions que calia iniciar per aconseguir 
una pensi6 o indemnitzaciij pcr les greus seqüeles que patia 
cl scu fill arran d’una malaltia apareguda durant cl compli- 
ment del seivci militar.  

El motiu de la nova cornpareixenqa cra de comunicar 
al Sindic que, havcnt iniciat els t r h i t s  que oporluna- 
mcnt l i  liaviem aconsellat, actualtncnt, cl Ministeri de 
Defensa la tenia puntualment inforntada dc la tramita- 
ci6 dct seu expedicnt, i volia destacar la deferkncia i 
atenci6 mostrada cn tot moment pcl personal del Go- 
vern Militar de la Rcgih Pirincncu-Oricntal amb seu a 
il arcelona. 

A hores d’ara, cl seu fill pcrcep una pensió no contributi- 
va  d’acord amb el que determina la Llei 2611990 dc 20 de 
dcsernhre. 

Queixa núm. 768193 
1)ificul tats econhiques sobrevingudes 

T71 senyor K. va plantejar al Síndic de tireugcs el fet quc, 
tot just abans d’incorporar-se al servei militar, feia cosa 
tl’un mes les scvcs circumsthncies personals havien sofert 
un  canvi sobtat. 

E1 senyor K. 6s casat i tins fcia poc la seva riiuller- trcha- 
llava, circumstincia que cls permetia atctidre les dcspcses 
de l’habitatgc rcccntment comprat. Inesperadarncnt ia 
muller del senyor i<. fou acomiadada dc li1 feina i ell 
s’havia d’incorporar il. la milícia, dc manera yuc ni l’un ni 
I’altre no  podrien atcndre els compromisos econbmics ad- 
quirits. 

Davant d’iiquestn situacib, cl Síndic va informar l’intc- 
rcssat dcl contingut dels articles 65 :i 71 del Reglamcnt 
de lieclutarnent, aprovat pel Rciat Ilecrct 1 111711 993, dc 
9 de juliol de 1993, que rcguien les circumsthncies i req- 
uisits per poder acccdir a un prbrroga d’incorporaci6 a fi- 
les dc prirncra clusse, de Ics quc cs concedcixcn q u a n  la 
concurrkncia dc l’interessat sigui iieccsshria per al sostc- 
niment dc la famíiia, i cs va remarcar al comparcixent la 
convcnihcia  d *  acollir-se a l’articlc 70 dc 1 esmentat Kc- 
glament de Jieclutamcnt, que regula aquesta possibilitat, 
davant d’una causa sobrevinguda i que no s’havia pogut 
aldegar amb antelacih. 

Queixa núm. I908193 
Trastorns psicnlbgics 

Els iíltirns dies del mes dc juliol va comparhixer davant 
aquesta Xnstituci6 un jove amb la finalitat d’efectuar una 
consulta relasionada amb el scrvei militar. 

Durant la coiivcrsa tinguda amb I’assessor, I’interessat, 
quc feia el servei militar, va manifestar que estava cn situa- 
cici dc permís, concedit pels SCUS superiors, perh que l’cndc- 
mh s’havia de reincorporar a la seva dcstinacih. 

RI llarg dc I’entr-evista, d jove es va mostrat extremada- 
ment caut, perb de Ics seves rnanifcstacions es desprenia 
que Ics seves condicions psíquiques no eren probablement 
les nits adients per estar cn una cascrna militar. 

Davant d’aquesta suposició i donat el breu termini de 
temps de qui: disposava, el Síndic va considerar convcnicnt 
realitzar una gcstici urgent davant l’autoritat militar a la fi clc 
sotmetre cl noi a una revisió mkdica. 

El mateix dia el compareixent vii ingressar a I’TXospiial 
Militar, on, un cop examinat, li van diagnosticar trastorns 
psicolslgics que li irnpcdicn seguir en l’exkrcit. 

Amb posterioritat el corrcsponent Tribunal MMic Militar 
cl declarh ternporalriient cxclbs de I’exkrcit. 

Qucixa num. 89/93 
Informació sobre l’objeccih de conscikncia 

fi1 senyor G .  cs va & e p +  al Síndic de Greuges amb I’oh- 
jccte de recaptar inforrnuci6 i assessorament sobre la passi- 
bilitat d’ acollir-se al drct d’ oljecció CIC conscikncia. 

El Sindic va informar l’intcressat en el sentit quc la Cons- 
titució Espanyola recull en l’article 30, apartat 3, que Iu llei 
fixar; les obligacions militars dcls cspanyols i rcgularh, amb 
les dcgudcs garanties, I’objjeccici de conscikncia, aixi corn 
les altres C ~ U S C S  cl’cxcmpció dcl scrvci militar obligatori, i 
que, si s’csciiu, podrh imposar una prestació social substitu- 
tbsia. 

Així mateix, varn informar el ct)mparcixcnt dc tota la nor- 
mativa que desenvolupa l’csmentat preccptc constitucional. 
Finalment, s’informh cl senyor G. dcls trhrnits subsegiicnts 
a la so lk i tud  dc reconcixcmcnt de la condici6 d’objector 
fins a I’assignaci6 d’una destinaciri de prcstacici social subs- 
t i  tutoria i dels terminis que previsiblcment tmnscomrien cn 
aquest procks, atcsa 1’ cxpcrikncia quotidiana, 

3. Algunes qüestions sobre 1’actuaciÓ municipal en 
rnatkia de transit i circulacih de vchides 

Han cstat nombroses les queixes relaciclnadcs amb la cir- 
culacih. Si tld la Llei dc Scgurctat ViBria (text articulat apro- 
vat pcl Reial Decret 1,cgislatiu 33911990, de 2.3.90) 
autoritza els ajuntaments il retirar de la via pública els vehi- 
cles que obstaculitzcn la circulaci6, sovint les actuacions de 
Ics giucs municipals han excedit aquesta €inditat i han reti- 

. 
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rat vehidcs que no causaven un perjudici greu a la circulu- 
ci6, sin6 que tan sols infringicn les ordenances municipals 
relatives a círculaciij i estacionament de vchicles CII Ics vies 
p0bliques. 

En algun cas, la mateixa ordcnanp municipal prcvcu su- 
pbsits de retirada de vehiclcs que van mes cnllh de i’habili- 
taciG legal; algun d’aquests casos ha estat objecte dc queixa 
al Sindic, dc forma que la Enstituciij s’ha pronunciat sobre la 
irrcgulari tai de l’actuaci6 dc 1’ARdminislraciil i ha proposat 
la rnodificitci6 de la corresponent ordenmp municipal (ve- 
geu en l’apartat de recomaiiacions i suggeriments dc carhc- 
tcr gcnerat la qucixa I494/93). 

1,cs sancions de trhnsit han cstat ob.jcctc tarnbk de nom- 
broses queixcs presentades a la instituci6. Algunes d’aques- 
tes qucixcs incideixcn cn la falta de pcrmissivitat dc les 
administracions púhliqucs a l’hora de sancionar les infrac- 
cions comeses pcr persrmcs yue, afectades dc deterrninadcs 
minusvalideses, nu poden cvitar, en ocasions, cometre in- 
iixccions d‘ estncionamcnt (vegcu yucixa núm. 364./93). 

Tambk han estat objecte de queixa cls diphsits municipals 
dc vehiclcs. S’ha denunciat a la Institucih el funcionament 
anocrnal d’aqucsts dipbsits, quc corn cn cl supbsit quc plan- 
teja la queixa nirmcro 17 i 1193, provoca que cs consideri 
abandonat un vehicle que es troba cn el dipbsit i que el seu 
propiotari havia reclamat a caiisa d’un robatori. 

Per últim, csrnentcrri la qucixa 1678193, que, tot i afectar 
el rkgim dcls béns de doinini p6blic i tenir implicacions ~ r i -  
hutiwics, guarda un cert grau de conncxio amb aquest imbit 
del trhnsit i la circulaciii de vchicles i que ha donat lloc a 
una rccomanació sobrc iiparcamcnts gratuits il la vora de les 
platges, que s’cxposa cn I’apartai de recomanacions i sugge- 
rinicnts dc cariicter general. 

Queixa núm. I71 1/93 
tln anormal funcionament del difisit municipal de vehi- 
clcs 

El scnyor L. s ’ a d q h  al Síndic de Grcugcs considerant-se 
pcrjudicat pel- l’actuaci6 de 1’Ajuntamcnt de Badalona. 

El mcs d’ahril dc 1992 el senyor J,. va €ormular davant la 
Gukdia  Urbana dc Badalona una denúncia. per robatori 
d’un ciclornotnr dc la seva propietat. Un any després va 
identificar el vchiclc il la via p6blica i ho va comunicar a la 
Guhrciia Urbana, qui li vil indicar cluc, 12th cluc la matrícula 
n o  coincidia amb la del NCU ciclomnolor, no li podria lliurar 
cl vehicle, que, pcr tant, havia dc quedar dipositat a Ics de- 
pcndkncics municipals, 

rktcs pcl scnyirr L. les gcsíions pcr a la recuperxi6 del 
SCU ciclomotor, se li va coniunicar que cl vehicle constava R 

nom d’uun tercer, que l’havia adquiril en una  subhasta plihli- 
ca en la qual va cntrar pcr tal com es consideri yuc era un 
vehiclc abandonat, després dl haver cstat al dipbsit munici- 
pal S C ~ S C  quc ningú el rcclarnés. 

El Sintlic entcngu@ cluc s’ havia produi’t un funcionumcnt 
anormal del servo¡ públic municipal, amb 1111 pcrjudici 

cconbmic evidcnt pcr al senyor L. que es va veure privat del 
seu vehicle, i uixi ho manifcsth a I’Ajuntament de Radalona. 
L’Ajuntamcnt accepti la valoraci6 del Síndic i cndcgi les 
gestions per tal de retoniar el ciclomotor al scu antcrior titu- 
lar, cosa cluc cfectui dcspr@s d’indcrnnitzar el qui l’havia 
adquirit en subhasta pública. 

Queixa nlirn. 364193 
Estacionament de vehicies Ctc minusvhlids 

El senyor R. s’adreqh a aquesta Institució pcr denunciar 
la discriminaci6 de quk considcra que 1’Ajuntament de Cns- 
tclldefels fa objcete els rninusvhlids. L’intcressat, que csti 
afcctat per una minusvalidesa, cs queixa d’haver estat san- 
cionat reiteradament per aquell Ajuntament a causa d’apar- 
car cl seu vehicle en una zona d’cstacionarnent prohibit. 

L’ Ajuntiament de Castclldefels imposa la sanció ignorant 
el principi dc permissivitat que envers aquestes situacions 
cstablcix el Decret I O011 984, de 10 d’abril, sobre supressi6 
dc Imreres arquitectbniyues. 

El Síndic considera que I’articlc 33 de l’csmental decret 
preveu els supbsits en el quals s’ha dc ser tolerant amb l’cs- 
tacionament dels vehicles dels minusvilids; el text cn qücs- 
ti6 afirma quc la permissivitat dels ajuntaments davant 
I’cstacionament en qualscvol lloc dc la via píblicu (scinpre 
que no cs destorbi la circulació de vchicles o vianants) té la 
finalitat d’cvitar quc cls disrninu’its cfechfin llargs dcsplqa- 
ments. 

6 s  per aixb qui3 el Sindic va suggcrir a I’Ajuntamcnt que 
reconsidcrks la interprctoció cfcctuada de I a normativa rcla- 
tiva a suprcssici de Ics barreres arquitectbniques. 

XA’ Ajuntament va revisar les sancions ilnposadcs al sen- 
yor R., les revoch i va acceptar el suggeriment formulat amb 
vista a actuacions futures. 

4. Immigrants estrangers 

Durant i’any 1993 cl Sindic de Grewgcs ha continuat rc- 
bent escrits de queixa signats pcr ciutadans cstrrzngcrs quc 
consideravcn que 1’Administracici dc I’Estat havia vulnerat 
els seus clrcts. 

Els principals motius de qucixa, igual que en anys ante- 
riors, radiquen en Ics denegacions dc concessió de permís 
de treball i residkncia (vcgeu qucixa núm. 399/93), lentitud 
en la tramitació de documentació (vegcu queixa núm. 
461/93), sollicitud de revocaciii d’cxpulsions, disconformi- 
tat amb la devoluci6 de ciutadans cstrangers i denegació de 
vis:its per reagrupament familiar. 

Totcs les queixes al-lwdides han estat traslladades al Dc- 
Censor del Poble, atks quc 6s aquella Instituci6 la que t6 atri- 
bui’dcs les cornpetkncics lcgals pcr tramitar les queixes 
contra I’Adrninistraci6 dc 1’Estat (vegeu qucixa núm. 
340/93 en rclaci6 a I’exernpció de visat). E n  aquest sentit, 
cal dir que en relaci6 amb la concessi6 cic visats pcr reagru- 
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pament familiar, tot i 110 haver assolit encara u i ~  funciona- 
ment acceptablc, tenim constancia yuc la miijor part d’expc- 
dients que cl Siridic ha traslladat al X)cf‘cnsor dcl Poblc 
s’han m o l t  favorahlernent (vcgeu CH l’apcmat de scguirnent 
dc queixes d’infornics antcriors, la FIÚITI. 475/92). ‘Tot aixb 
sens perjudici cic la iritcrvenciri imrncdiata del Siiidic (vcgeu 
queixa n6m. 4.34193) cn coordinaci6 amb cl Defeensor del 
Pohle pcr raons d’urgkncia. 

En alguria ocasiri s’ha actuat d’ofici i les coiicl~isions ii 
Ics que s’ha wrrihai han cstat Iliuradcs af Deícnsor dcl Pohlc 
(vegcu Actuacici d’Ofici núm. 21XII193, en la quc s’ha cstu- 
diat la relaciii entrc els menar’s i el drct d’usil). 

Arran de l’aciircl dcl Consdl de Ministrcs de 7 dc juny de 
I 99 2 sobrc Regularitzacili de ?‘re bailadors estrangcrs, cnca- 
ra restaven pcndents de rcsolucili un clcvat noinbrc dc re- 
cursos intcrposats davant els ministeris dc Treball i Intcrior, 
contra les denegiicions dc pelmisos dc trehall i rcsidkncia 
sol.licitats il I’empam cle I’esmentat acord. h r m t  i’axiy 
1993 tenim constancia que li1 mqjor piirt d’uyuests rccursos 
han estat molts en sentit favorable quan I’intcressat IM po- 
gut acreditar fefaentrncnt les errades corricses per 1’ALdmi- 
nistraci6 (I la manca d’apreciacici tic Ics afirmacions deis 
interessats. 

Un altrc aspccte que hcm pogut constatar 6s el rigor dc la 
Brigada d’l3strangcria B barrar ct pas a la possibilitat d’acce- 
dir al tcr1’itor.i cspanyol a ciutadans esiIangcrs cluc venien al 
nostre pais convidats per ciutadans cspanyols. En ocasions, 
aquests ciutadans disposaven del corrcsponent bitllet dc tor- 
nada, pcrii no acreditavcn els recursos econcitnic!; yuc la lc- 
gislaci6 vigcnt cxigcix per cntrar cu territori cspanyol. En 
aquest cas, I’estranger és retornat quasi irnmccliatarnent a1 
país d’origen, sovint irrlpedint-li el contacte amb cl ciutadh 
cspanyol arnfitri6. 

Aquesta circurnsthticia ha originat cfiverscs queixes en cl 
sentit de rcsponsahilitzar els consolats c) aintraixadcs cs- 
parryolcs als piiisos d’origen pcrqui: no havien facilitat una 
informxi6 clara sobrc cls rcquisits que han de complir cls 
esirangcrs quc pretenguin visitar Espanya arnh. finalitat ttr- 

ristim o dc visit;ir--hi fimiliars. 
Entrc aqucsts requisits, cal fcr cspccial esment dels mi- 

tjans cconimics que han d’icrcdiiar cls cstrangcn per entt’iir 
en tenitori cspanyol, cspccificats a I’Ordrc del Miriistcri clc 
1’Interior cie 22 cle febrer dc 1089 i establerts cn la. quantitat 
de cinc mil pcssctes 4) l’cquivaicnt Icgii1 cn moriecla cstrm- 
gcra- multiplicada pcl nombre de dies yuc pretenguin estar 
a Iispanya i pcl ntinibrc dc familiars quc viatgcn junts; en 
tot cits s’exigeix un mínim dc 50.000 pessetes pcr pcrsona, 
arni3 independkncia dels [enips d’cstada previst. Tcriirn 
constancia quc il ciutadans estrangers que tcnicxi previst es- 
tatjur-se a ciisa d’un ciutada espanyol, els ha estat prohibit 
i’ilccks a tcrritori espanyol per niiinca cl’una rriinima part dc 
la quantitat exigida per aplicació de 1’Ordrc csmentada. 

llavant d’aquesta circurnsthncia, considerem que s’hauria 
de flcxibilitzar I’aplicacih de la Llei d’EEstrangeria, sens pcI- 
judici d’cxigir alguna garantia R [’estranger o i11 ciutadb cs- 
panyo1 que avala la seva prcsbncia. 

Rcferent a la probiemhtica dacionada amb els cstrm- 
gers, tarnlk ens hem dc referir als escrits que rebuts de ciu- 
tadans catalans que soklicitcn la intervenci6 clcl Síndic de 
Greuges amb 1’ohjecte que millori el tracte yuc e11 general 
les Administracions dispensen als immigrants estrangers. 
En aquest sentit, s6ti prou significatius alguns cscrits quc 
palescn la critica situaciri en que cs trobcn algunes fainíhcs 
provinents dc 1 ’ex-lugoslhvia. 

Igualment, cl Síndic ha rebut escrits dc ciutadans quc, ha- 
vent tingut ocasió de picsenciar el tractc dispensat per al- 
guns funcionaris cfc la policia a ciutadans cstrangers, han 
demanat que es prenguin niesli res per ajudar cls immigrants 
estrangers. 

Cal dcstacrzr corn a circumsthncia positiva davant dc la 
prohlemhtica quc afecta els immigrants que, d’enqi dc I’any 
1992, s’observa una conscienciaci6 social m6s gran respectc 
a la iiccessitat d’atendrc aquest col4ectiu pcr tal que no cai- 
gui en la marginallilat. 

12s k n  cert quc ICS conciicians sbcio-cconomiqucs i CIC trc- 
ball quc actualment afccten la nostra socictat no s6n les mes 
adequades pcr facilitar la integració d’ aquests immigrants, 
perb malgrat aqucstcs dificultats s’ha d’apcllm a la solidaritat i 
la tolcrimcia per no deixar desemparats aqucsts ciutxhns. 

Cal dcstacar en aquest scntit la tasca iniciada pw la Co- 
missi6 d’ Associacions i Organitzacions no Govcrnamentitls 
de Ics comarques dc Girona, amb la publicació de l’c<lnfor- 
me de Girona: cinquanta propostes sabrc irnmigraci6>), Ics 
jornades sobre Irnmigraci6 organitzadcs a Girona cls dics 5, 
6 i 7 d’octuhre dc 1993, en qu@ es va reflexionar sobre la 
política de ics Administracions i on cl Síndic va presentar 
una ponhicia cn la qual es resseguia l’cvoluci6 de la probk- 
mhtica de la irnrnigracih a la llum dcls seus informcs anuals 
al Parlamcnt, i el ja  csincntat Informe de Girona, cxtcns dc- 
hat sobrc 18 iicccssjtat que els poders públics prcnguin cons- 
ciCncia cie la situaci6 quc viuen els immigrants, i la 
convenihncia d’adoptar amb urgencia tot un seguit dc MCSU- 

res que pcrtnetin integrar-los plcnanient ii la societat. 
Tot scguit s’exlractcn els Últims pnrhgrufs d’aquella 

ponkncia: (...]&al que evitcm la Cormacici dc ghcttos, que 
1’ cxperihxia histbrica cns cnscnya yuc gencren reaccions 
contrhrics, sovint víolentcs. 

>>En aqucst sentit, dues dades prou significatives: 
,>A la ciutat de Barcclona, en barris de Ciutat Vella, hi ha 

alguna escola o n  el nombre de fills d’immigrants cstrangcrs 
arriba al 40% clcl ccns escolar i o n  en una mateixa aulacon- 
viuen fins a 20 nacionalitats difcrcnts; la integraciii en 
aquestes circumsthicies és molt difícil d’assolir. 

>>Aquesta problemhticr-1 ali menta actituds xenbhbcs. Po- 
scm-nc ui1 cxernple; a ]’hora d’atorgar Ics bcques de menja- 
dor cscolar en  un centrc cducatiu com el corncntat, un alt 
percentatge d’aqucstcs s’  atorgiicn ii fills d’immigrants, tc- 
nint en coniptc Ics prcciirics condicions cconbmiques del 
b‘wri. Ayucst fct és intcrioritzat com it perjudicial pcl parcs 
dels nens nacionals als quals s’ha dcncgat la beca. 

>,Una política d’ integrdci6 passa per cvitar una concentra- 
ci6 d’aquesta índolc i aconscguir que la rcsidkncia o l’csco- 
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larització d’aqucsis col-lcctius, es distribueixi sobre cl con- 
junt del territori, cvitant concentracions de dirnensioris com 
les descritcs. 

>>Malgrat les moltes dificultats posadcs de mnifcst, pcr 
donar una resposta solidhri-ia i cquilibrada a la problcrnhtica 
de la irnmigracici estrangera a Catalunya, (...I amli l’esfoq 
de tots plcgats i en la ?Ínia dc Ics propostes de 1’Infonne de 
Girona, les condicions dc vida i la intcgracib dcls ciutadans 
cstrangers al nostrc país han d’ assolir una substancinl milla- 
ra(. . .) >). 

En aquesta linia de sumar esforps, cl  Govern dc la Gene- 
ralitat dc Catalunya ha elahorat ci Pla lntcrdepartatncntal 
d’Xrnmigraci6 dc la Generalitat CIC Catalunya, amb els objcc- 
tius de promoure una polítÍca global d’integrxció cleis imtni- 
grants estrangcrs a Catalunya; establir i 6xcwtar piugrames 
de rccursos i scrveis coherents i coordinats de suport al plc 
desenvolupament personal i social dcls immigrants; potcn- 
ciar la participacih dels immigrants cn la construcciij nacio- 
nal dc Catalunya i, finalment, promoure la inforrnaci6 i 
scnsibilitmci6 sobre la rcalitat de la Ínirnigracici cstrangera 

El Pla estableix quaranta propincs d’actuaci6, quc hau- 
ran de dcsplegar cls diferents departaments de la Gcncralitat 
dc Catalunya cn el marc de Ics scvcs compctkncics, arnb 111 

coopcraci6 dc Ics entitats locals i dtrcs ustarnents socials. 
En la mesura que aquesta iniciativa cs concreti cn actua- 

cions, ha de uontribuir a centrar cls problemcs quc afectcn 
cls immigrants i ,  conseqüentment, a resoldre deficikncies 
quc fins no fa aire no crcn ni tingudcs cn compte. 

a Catalunya. 

Queixa núm. 399193 
Una conrlucta antisocial 

El senyor D., ciutadi marroquí, va presentar una qucixa 
al Síndic clc Grcuges perqui?, havcrit soldicitat, arnb data 18 
dc sctemhrc dc 1991, pcrinis de trcball i residkncia, a l’cm- 
para de 1’Acord dcl Coriscll dc Ministres dc 7 de juny de 
199 1 ,  sobre regularitzacib dc lreballadors estrangcrs, la peti- 
ció l i  havia estat denegadit per la Direcci6 Gencral d’Tmmi- 
gracions i per la Comissaria Gencral de Documentacili, que 
argiiien que el scnyor D.havia ubswvat (runa conducta anti- 
social contriria a l’ordrc públic, corn cs dcducix dcl fet 
d’haver cstat dctingut pcr acies atcrnptaloris contra In pau i 
la tranquil-litai social , conducta incardinada cn la causa 
d’cxpulsi6 prevista en cl par&@ c) dc l’aríicle 26.1 CIC la 
Llei Orghnica 7/1985)>. 

Segon s mim i fcs t ii 1 ’ i n tcres sat , I ’ c‘s inen t ada con duc t a ant i- 
social va consistir a n o  poder presentar 1’any 1990 un pcr- 
mis dc treball i rcsidkncia, motiu pcl qual fou dctingut. 

Amb posterioritat a la cicnegacili dc regularitzaci6, el 16 
de dcscmbrc dc 1992, 1’ intcressat va intcrp’posar recurs de re- 
posició davant dcls Ministeris dc Treball i Seguretat Social i 
dcl Tnterior, cluc cl mes dc mur9 dc I993 encara no havia es- 
tat resolt, motiu pel qual va sollicitar l’intervenci6 del Sín- 
dic de Grcugcs. 

El Síndic traslladi la qucixa al Defensor dcl Poble per- 
yuC, en virtut dc les seves compethies, la tramités davant 
dcls organismcs estatals. 

I 3  mes de desemlm de 1993, cl Defensor clcl Poble ha 
notificat a l’intercssat que finalment el recurs ha estat csti- 
mat i s’ha deixat sense cfccte l’ordrc d’expulsiri pcndent, 
decretada pcl Govern Civil de Barcelona. 

Qucixa núm. 46 1/93 
Lentitud a resoldre recursas 

E1 scnyor B., ciutadh marroqui, va sokliuitar la intcrvcn- 
ci6 del Sindic davant la manca dc resoluci6 en el recurs de 
reposiciii interposat en CI seu dia contra la dcncgació del 
pcrmis de trcball i rcsiclhcia sol.licitat a I’cmpara de 
1’Acord del Consell de Ministres dcl dia 7 de juliol de 1991, 
sobre la regularització de treballadors cstrangers, 

Un cop traslladada la queixa al Defensor del Poble, per 
tal que s’ocupés d’informur-ne 1’ Administració central, el 
Síndic vil scr informat que, en principi, al compareixent sc li 
havia denegat la petici6 cn virtut d’una detenci6 efectuada 
per la policia I’any 1988 per un pi-esurnpte delicte contra la 
propietat, 

Finalment, la Cornissaria General de Docurnentaci6, ins- 
tada pel Defensor del Poble, havcnt prescrit els fets quc 
havicn motivat la detencid, va informar favorablement 
sobrc I’estimació del recurs de rcposici6, trhmit qui= ha 
perrnks concedir el permís dc treball i residtncia a l’inte- 
res sa t. 

Queixa n6m. 340/93 
Denegaci6 d’cxcrnpci6 de visat 

El senyor A., ciutadh originari dcl Saharlra Occidental, ac- 
tualmcnt dc nacionalitat mauritana, va sol-licitar la inicrven- 
ci6 del Síndic de Grcuges davant la negativa dc l’autoritat 
espanyola a concedir-li l’cxcmpcii3 dc visat, 

El cornparcixent va manifestar que residia a Espanya des 
CIC l’any 1989 i cluc no es va poder acollir a la rcgularització 
de trcballadors estrangers concedida pcl Grivern I’any 1991 
pcrcluk no disposava d’ una oferta dc treball. 

Aquesta circumsthcia reporta a 1’ intcressat l’obligació 
de viatjar cada trcs mesos a Maurithnia, per poder disposar 
del corresponent visat i residir legalrne~~t al territori es- 

Ates que I’objecte de la queixa dcl scnyor A. cxccdcix les 
competkncics del Sindic de Grcugcs, es va procedir a tras- 
lladar la qucixa ai Dcfcnsor del Poble, el qual va rcsoldre 
quc l’actuaci6 de F’hdministració era Cijustada a drct, per tal 
com la vigent legislacib atribucix a les autorihts gnvernati- 
ves la potestat discrecional dc va1om si és procedent dc 
concedir I’exempciii del visat. 

panyol. 
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Qucixa núm. 434/Y 3 
Dctunci6 d’una ciutadana estranjicra 

Un ciutadb catalh va compareixet- davant dcl Sindic CIC 
Greuges amb I’ol>jecte dc soilicitar el scu conscll i ajut per 
podcr ajudar una jovc de nacionalitat pcmana cluc el dia ari- 
tcrior havia cstut detinguda pcr mcrnbrcs de la Brigada 
d’Gstrmgesia a Bai-dona perqui: no disposava de la clocu- 
mentac ici exigible. 

Ida jwc,  que cs trobava clctinguda a la Comissaria dc Via 
Laietana, no diposava dc parems ni dc mitjans econbinics 
pcr contractar u n  advocat. 

El Síndic va considerar convenient adrqar-se al Govcr- 
nador Civil dc Bawelona pcr tal d’ftitcressar-sc per la situa- 
ció de la  detinguda. 

Atks cluc la dctcnci6 havia estat icccnt i encara no s’havia 
iniciat I’expedient d’expiilsi6 dcl pais, ci Govern Civil, ii 

insthncics dcl Síndic, va perrnctrc yuc la jove soltis voiun- 
thriamcnt del país, amtr la qual cosa s’evith l’cxpulsi6 i 
I’efecte conncx dc la prtrhihicih d’ciitrar novament a I’I-lsiat 
Espmyol durant determinat pcríode dc temps. 

Tant el cornparcixent corn la intci-cssnda vaii ser cons- 
cients que, ateses Ics circurnstincies, aqucsta cra la soluci~ 
que menys la pcijudicawa. 

5. Alg,unes qiicstions relatives al procedirnent 
atlrninis tratiu 

En inatkriii d’Administraci6 gcncral s’ han prcscntat nomi- 
brcises queixes rclatives a l’activitat de foment cle 1’Admi- 
nistraci6, tal com s’ha asscnyalat en la Tntroducci6 General 
a aqucst capitol. No han cstat pas poques les queixcs relati- 
ves als criteris aplicats per l’Administrwi6 a I’Irora clc de- 
tcrrniriar els beneficiari s dels ajuts (vegcu queix;i 104.3192)’ 
el contingut dc la rcsolucici dencgatiiria i l a  seva notificacici 
(vegcu yucixa nÚm.54i193), o 116 cl rctard cn la tramitaciri 
del pagamelit dcls ajuts concedits (vegeu q w i x a  nriin. 
2257193, 

En rclacici amb els proccdirnents d’expropiacici, les 
queixcs poscn de manifest el retard de l’Rdministraci6 cn cl 
pagamcnt dcl prcu just ja delerminat dc mutu acord, o, si no 
s’hi havia mibat, cl fixat pcl Jumt E+ovincial d’Expropiaci6 
(vegeu queixcs tiúms.296193 i 13Y2/w). 

Pcrb n o  totcs Ics queixcs que afcctcn aquest proccdimcnt 
cs rcfereixen al pagamcnt dcl prcu just. També la tramitacili 
dcl procedimcnt o qüestions dcrivades d’aqucst s’han plan- 
tejat davant la Institució; concrctamcnt, alguna de les 
queixcs cs r-cfcrcix al dret de revers5 que l’ordcnamcnt jurí- 
dic rcconcix als propictaris de terrenys dkctats per una cx- 
propi acii i quan hi concorren detcminadcs circumsthnc ics 
(vegeu queixa núm. 5 80192). 

En ocasions les queixcs s’han refcrit al drct dcls ciuta- 
dms a determinats trirnits d’un procedirnent (vcgcu yucixa 
num. 2415192) i cn altrcs, al dret ~ ’ I ~ C C ~ S  dels ciutadans als 
rcgisírcs de les Administracions públiyucs. 

Malgrat que la 1,lei 3011992, dc 26 de novernbrc de 
Rbgim Jurídic de les Administracions PtibIiques i del Procc- 
dirnent Administratiu Cornú, reconcix aqucst dret, cls ciuta- 
dans s’hhan adrcqat R la Institució pcr rcclarnar contra 
I ’  actuacirj dc les administracions públiques que limiten 
I’excrcici cl’nqucst dret en aquells supbsits cn qui: n o  conco- 
rren les circumshcics, cluc habilitcn restringir accks, prc- 
vistes en  l’articlc 37.5 dc la I b i  (vegcu queixa nhrn. 
I ss 3/93). 

Tarnbk dins d’aqucst h b i t  d’Administraci6 general s’ha 
de fer rcferkncia al drct dels carrecs electius locals a dispo- 
sar dels mitjans idonis per participar cn  els afers públics cn 
qu6 han de intervenir pcr rati dcl seii ciirrcc (vegeu qucixa 
núm. 232492). 

Per últim, i tal corn també s’hn anuriciat en la Introduccici 
gencral a aquesta sccci6 de l’hforrne, es ressenyen clucs dc 
les queixes que s’han rcbut rclatives a I’actuació de les for- 
ces de scgurctat de I’Estat, que han estat trameses al Dcfcn- 
sor del Poblc, pcr ra6 de compethicia (qucixcs núm. 
1108193 i 2336193). 

Qucixa núm. I043192 
Els requisits per a i’ditencih d’uns ajuts del 1)cparta- 
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

El scnyol- P. va sol-licitar al Departament d’ Agricultura, 
Ramaderia i Pesca un ajut per a prirncrc? instaklaci6 dc joves 
agricultors, a 1’crnpara del Reial Decret 80811987, de 19 dc 
juny, pcl qual  s’cstableix un sistema d’qjuts pcr a la millora 
dc l’eficiicia de les estructures agriries, cl qual ajut li  va ser 
conccdit . 

Posteriorment, quan e l  Ilepartament d’ Agricultura com- 
provi si cl scnyor P. complia els requisits pcr acccdir i1 
I’ajut? va soldicitar a I’interessat que acreditks quc no crit 
empresari agrari amb anterioritat. 

Aqucsta soE.1 icitud d’acrwiitaci6 es va instar d’acord amb 
una circular del Dcpartanicnt d’hgricultura, Ran-iadcria i 
Pcsca quc basa la cornprovacili del fet que es tracta d’una 
primera installació en la dcclaraciii dc rcnda dcl sollicitant 
en t’exercici immediataiment mlcrior al dc la sollicitud 
d’;ijjut. Només en aquells casos en quk a les anteriors clecla- 
racions de renda del sollicitant no constin ingressos pcr acli-. 
vitats agrarics cs considcra acreditat cl rcqu isit. 

En les declaracions de renda d’exercicis anteriors, el sen- 
yor P. ja tciiia ingrcssos per. activitats agrhrics, pcrquh btha- 
llava en una explotacirj agrhria de la qual no  era titular. Pcr 
tant I’aplicaci6 dcls criteris fixats en la circular privaveri el 
scnyor P. dc I’ajut ja concedit. 

El Síndic va consicferar quc I’aplicació cstricta dcis critc- 
ris indicats en la circular impedia I’acc6s u l’ajut a les pcrso- 
ries que cornplien els requisits fixats en cl Rcial Decret. La 
rneru existknciu d’ingrcssos pcr activitats agrhrics en Ics 
declaracions de renda no cra condicih suficient pcr consi- 
dcrilr quc no es complia el requisit dc primera instal.laci6 
agraria. 
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El Dcpartarnent d’Agricultura va reconsiderar l’aplicacili 
dc la circular i admeté quc, malgrat I’exist&ncia d’ingrcssos 
pcr activitaís agrhries, cra primera instaHuci6 si aix i  cs dcri- 
vava de la documentacici que constava CII la scccici de Cen- 
sos Trihutaris. Per tant, es va considerar que el senyor J’. IU) 

havia cstat anteriorment titular dc cap cxplobaci6 agrbria i 
podria ser pcrccptor d’ajut. 

Queixa núm. 54 1/93 
Requisits de la denerdció d’ajuts 

El Centt’c Púbiic 1; va sollicitar la curicessi6 d’un ajut pcr 
a la realitzaciri d’activitats de suport a l’cducítcili ambiental. 
Aqucst ajut va ser dcnegat, pcrb la resoIuciri dencgatOria no 
presentava una motivacici suficient, ni la notificació feia es- 
ment del rkgim CIC rccursos aplicablc. Així matcix, la resolu- 
ciij IIQ va scr dictada pcr un brgan compctcnt. 

Sol-licitat informe al Ilcpartarnent d’ Enseiiyamcnt sobre 
cls greus dcfcctes proceditnentals apreciats en la rcsoluciri 
de dcncgacii, de I’ajut, sc’ns va informar quc s’havien es- 
menat, i alhora tramhs a l’brgan gcstor les instruccjuns 
oportunes per cvitar cluc es reprodui’ssin. 

Queixa núm. 2257193 
Retard en ei pagament d’ajuts 

El senyor M. s’adrc~k al Síndic dc Greuges cntcncnt que 
la sncictat cooperativa yuc ell prcsideix ha estat perjudicada 
per la Generalitat de Catalunya, que encara no l i  ha pagat la 
quantitat que en conccptc de subvenciri li haviu estat atorga- 
da per raci de les activitats dutes a tcrnme pcr l’associació dc 
dcfensa vcgctal durant l ’my 1992. 

El 1 98.3, cl Dcpariamcnt d’A.gricultm*a, IXamadcl-ia i Pes- 
ca de l a  Gencriditat dc Cattalunya, per aconscguir una lluita 
eficag contra les plagues que afcctcn cls vcgetais, va regular 
les Agrupacions de Defcnsa Vegetal, destinades 21 col-labo- 
rar iunh les administracions p61diqucs en aquesta missi6, i 
6s mi t janpnt aquestes ;ignipacions que el Departament 
d’Agricultura pot aplicar les mesurcs sanitlirics i dur ii tcrmc 
les campanyes de divulgaci6. 

L’Ordrc dei Depaitarnent d’Agricultura tlc 21 de maig dc 
1990, sol~rc cstabliment d’ajuts cn rnathria agr;hría, pesquera i 
fowstal, e11 el, seu cupitol 5 estdblcix una linia d’ajljuts a aqucs- 
tcs agrupacions yuc els perrnct disposar dcls mitjans [Conics i 
pcrsoriczls necessaris pcr il Ics €uncions cluc els srjn phpies. 

Sol-licilades Ics subvcncions i justificades les desycscs dc 
funcionameni, el Uepartamcnt d’ Agricultura utiirga 1’ ajut 
quc pcnnctrh a Ics agrupacions seguir desenvolupant la seva 
important tasca de col-lalroracici, pcro cl pagament s’ajoma 
scnse que la tiencralitat adopti les I ~ C S L W C S  pet* cvitar quc Li 
nianca dels mitjans econbmics pugui provocar la desapari- 
cib cf’ayucstes agrupacions. 

UI 26 de descnibrc dc 1993 cl Síndic sol-licith informc so- 
bre l i1 qüestiri al Departamen t d’ Agricu Itum, Rarnacleriu i 

Pesca, el qual, uns dies despres comunich quc havia proce- 
dit a efectuar el p;igarncnt el 20 de desembre dc 1993. 

Queixa núm. 2W93 
Retard en la tramitaci6 de procediments d’cxpropiacih 

El senyor C. s’adregi ii la hstituci6 per tal d’cxposar el 
seu desacord amb l’actuació del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Cataíunya 
cn un proccdiment d’expropiació. 

El scnyor C .  va ser cxpropiat I’any 1988 d’uuna finca de la 
scva propietat situada en el tcnne municipal de Canyelles 
per tal com el terreny rcsultava afectat pel projecte de cons- 
trucci6 del condicionament de la carretera C-244 al pas del 
municipi de Canyelles. 

L’any 1991 el Jurat Proviiicial d’Expropiaci6 va fixar 
cl prcu just. Pritviament 1’ Administració havia entrcgat al 
scnyor C. la quantitat indiscutida pcr Ics dues parts, que 
cra inferior al valor finalment fixat pel Jurat Provincial. 
La difcrkncia cntre les dues quantitats no havia estat abo- 
nada. 

El Síndic dc Greuges va soklicitar informe al Dcparta- 
mcnt de Politica Territorial sobre els motius que havien jus- 
tificat el retard en aquest pagament. El Departament va 
comunicar que ja. havia donat I’ordre de pagament al Dcpar- 
lament d’Econnmía i Finances. 

Queixa núm. 1392193 
Una dilatada execució 

A initjan estiu passat, el scnyor ti., actuant com a lcgal 
representant d’una societat antmimi, va adrqas una queixa 
al Síndic cn la qual, després d’cxpmilr una actuacib del 
Consell Comarcal del Barcclonks, dctnanava la intcrvenció 
[I ’ a y ti e fit a I i1 s t i t u c ió. 

13-1 sintesi, de l’cscrit del nostrc coinunicant i de la docu- 
rnentaciij annexa es desprenia que la Sala Contenciosa A& 
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia cle Catalunya 
havia dictat una sentimcia decreetant cl prcu just dc l’expro- 
piació forqosa d’una finca, propietat de l’empmsa que rcprc- 
scntava. Aqucsta sentkncia vii ser apel-ladn i estava pendcnt 
de la resoluci6 que dictes el Tribunal Suprem. 

Així mateix, la Sala, a pctici6 dc part, va decrctar I’exe- 
cuciri prcivisional dc la resolució, quc va adquirir fermesa ii 
final tlc novernhrc de 1992, a partir dcl qual moincnt s’ini- 
ciaren divcrsos rcquerimcnts judicials a I’ Administracici, 
sense quc, segons cl reclamant, s’hugu6s adoptat cap mesu- 
ra ni prcvisi6 per atendre el pagament. 

Atcnerit aqiiests motius, aixi COIII el temps transcorregut 
des dcls requeriments judicials, el Síndic dc Greuges va 
sdlicitar un informc a 1’Adrninistracih sobrc aqucst 
assumpte, i en particular sobre les mcsures o previsions quc 
calgucs adoptar, pcr donar compliment a la rcsolucici judi- 
cial esrncntada. 
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En I’inforrnc dc I’Adrninistraciri cs comunicava que cl 
problcma per atendrc el referit pugnment consistia en la im- 
possibilitat d’exccucici pcr manca dc suficikncia financera, 
donades les limitacions dels ingrcssos dels Consells Clornar- 
cals. Aixi mateix cs donava compte dc les niesurcs i previ- 
sions quc s’hiivien adoptat en ~111 acord pres pel Cnnscll 
Commal  cl rncs dc sctcmhre anterior, que cstahlcix que, 
tan aviat COM sigui possible, s’habiliti un crhdit extraordiria- 
ri o s’aprovi un pressupost cxtraorclinari pcr atendre cl paga- 
ment total o parcial dc la quantitat principal m6s els 
intcrcssos reportats. 

En segon lloc, cs dctcrmina quc cs portin ii t e m c  les gcs- 
tions pertinents pcr a la subhasta ri’un solar i d’un terreny 
pcr tal que amb cl seu productc s’atcngui el rcfcrlt paga- 
rncnt. 

Tambe s’ltcordh reitcrar a la Gencrulitat de Caialunya, sc- 
gons l’acord ítdoptat cl fcbrcr, pcr interessar Iu dotació fi- 
nanccra pertinent, i cn cl supbsit que aixb n o  fos possible, 
que s’autorikh la concertacib d’una operaci6 dc crkdit per 
l’import objecte de la exccucici provisional, 

Per Últim, cs disposa adrqar-sc a l’hjuntamcnt de Barce- 
loiia i a la Mancomunitat de Municipis de 1’Arca mctropoli- 
tana, interessant igualmcnt la possibilitat de finanpmcnt 
pcr poder atendrc el rcfcrit pagament. 

A la vista del contingut dcls acords anteriors, i segons cl 
principi constitucional cstahlert a l’arliclc I 18, quc disposa 
que 6s obligat complir les sentkncics i altres resolucions fcr- 
mes dels jutges i trihunals, així com prestar ta col-laboraciri 
rcqueritla per aquests en el curs del pmccdiment i en la exc- 
cuciri d’allh que s’hagi resolt, cl Sindic va rnanifcfcstar que 
cornprcnia Ics limitacions finmccres que tcnia I’entitat pcr 
atendre el pagamcnt que ordenava. la rcsolucid judicial, 
igualment cs kia  cim-ec que aixb podia c ~ m p ~ r t : ~  utla certa 
demora de I’administracici a rcalitzíu el pagament; perb sen- 
sc eximir-la de I’obligaci6 d’efectuar la liquidaci6 dcl prin- 
cipal més cls intcrcssos reportats cn un tcrtnini raonahlc dc 
temps. 

Per tot aixo, e l  Síndic va instar u!  Consell Comarcal dcl 
Harcclonhs que cn el termini m6s hrcu possiblc fcs efeciivcs 
les rncsures adoptades pel Plc Extraordinari dcl Consell en 
la sessi6 de 16 de setcmbrc dc 19‘33. 

Qucixa n ú m  5811192 
Exercici del dret de revcrsio 

JA scnyara F es vil adreqar a 13 Instituci6 per exposar quc, 
havcnt sollicitat I’any E988 la reversió d’un terrcriy que li 
tiavia estat cxpropiat amb motiu de la construcci6 dc la vil- 

riant de la CC- 142 pcl tcrmc Casarilh, encara no ha obtingut 
cup resposta a aquel I a pcticih. 

El Dcpartamcnt dc Política Territorial i Obrcs Públiques, 
arriiri de la sollicitud dc rcvcrsici, havia requerit la scnyora 
F, quc prescnth la documeritaci6 relativa al seu títol dc pro- 
pictat sobre la finca en data anterior a I’cxpropiacid, amb 1;t 
qual la promotora dc la qucixu estaria legitirriada per cxcrcfr 

el drct de reversió, atks que en l’expcdient figurava un altrc 
titular de la propietat. Presentada la documentació i acredi- 
tada la titularitat anterior, la senyora F. no havia rebut des 
dc l’any I991 cap cornunicaci6 de 1’RdministraciÓ. 

El Síndic va soklicitar informe solm les causcs quc havien 
justificat la pualitzaci6 d’aqucst cxpcdlent xiministratiu. 

El Departament de Política Territorial va enviar- els SCUS 

serveis tkcnics a efcctuar una comprovaci6 sobre el icncny, 
feta la qual, cl IS clc juliol de 1993 s’adrcqii il la senyora F., 
indicant-li quc, ut& que I ’  Adrninistracic‘, expropiadora havia 
pagat el preu just d’nquelh parccl.la a una pcrsona que no 
n’cra propictiria i quc el tcrrcny reclamat no havia estat 
afectat per l’cxccuci6 de les obres, sini> que es va incloure 
en l’cxpedicnt d’expropiaci6 per tal cl’evitar quc la seva 
conservaci6 fos antieconbmica essent corn era de molt pcti- 
tes dimensions, cl tcrreny no s’havia incorporat al domini 
pliblic i ,  per tant, continuava pertanyent al seu titular rcgis- 
tral, 6s a dir, a la promnotorn de !a queixa. 

Qticixa núm. 24 I 5/92 
Obertura d’un període dc prova 

La Companyia Mercantil H cs va dirigir a I’Ajuntatncnt 
dc Salmiell dcmanant-li quc es fes ch-ec dels danys que 
I’extinci6 d’un inccndi d’uns materials dipositats cn un so- 
lar municipal havia ocasionat al funcionament dc la seva in- 
dústria. 

J,’ Ajuntament va dcncgar aquesta peticia, afirmant taxati- 
vament que cls perjudicis soferts no tenicn res a veure amb 
I’extinció dcls focus d’incendi. 

Considcrímt la socictat afectaria que I’ Ajunbrncni no havia 
ohcrt cl corresponent període dc prova, circumsthcia que con- 
siderava causa d’ indcfensih, va presentar escrit de queixa. 

A la pctició de la correspoticnt infm-rnació, dc primer mo- 
ment hi  van respondre cls scrveis municipals de I’hjunta- 
ment de Sabadell, contradient Iu seva resolucici antcrior (cn 
la qual indicaven que els perjudicis soferts eren aliens a 
1’ extincici de i’inccndi), yuc ]’Ajuntament no es considerava 
competent per determinar les causcs dcls perjudicis causats 
a la societat intcrcssada. 

Posada de manifcst pcl Sindic aqucsta contradicci6, 
I’ Ajuntamcnt de Sabadell va decidir, finalment, obrir el pe- 
riade dc prova sol-licitat. 

Queixa num. 1553193 
L’accCs a Ics dades dd Registre de Cinemes de Catalunya 

El scnyor C .  s’adreqa a aqucsta institucici cn desacord 
amb la negativa del Departament dc Cultura a facilitar-li la 
documentació rclativa a Ics salm dc cinema dc Cattalunya, 
de les quals li  interessa saber les dades relativcs al número i 
domicili. 

XA Lici 3011992, de 26 de novcmbrc, rcconcix com un 
dret dcls ciutadans I’aaccés als amius i registres de Ics hdmi- 
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nistracions Phbliques, s i  bé aquest drct nu cst5 exempt de li- 
mits, cntrc CES quals el dret a la intimidat dd: les persones i la 
mateixa cfichcia en el funcionament deis scrvcis públics. 

En aquest cas, ni pel volum de la informaci6 facilitada ni 
pel contingut cfc les dadcs sol-licit;rdes, s’ultrapassava cap 
dels límits esmentats. 

El Síndic de Greuges cs va ;drepr ,  doncs, UI Scivci de 
Cinematografia dcl Departnmcnt dc Cultura de la Generali- 
tat de Catalunya pcr tal cluc rcconsiderés la seva dccisib i fa- 
cili tés :i1 senyor C .  la informació sol-licitada. 

El Servei dc Cinematografia, fcnt seves Ics considera- 
cions del Síndic, va proporcionar al senyor C .  la informació 
d a t i v a  a les sales cxhibidorcs de Catalunya. 

Queixa núm. 2324192 
Reddors que demanen mks mitjans matcrials i perso- 
nals al Consistori per exercir les sevos funcions corn a 
grup municipal 

Un grup municipal dc I’hjuntament de les Franqueses dcl 
Vall& adregb un cscrit de queixa per exposar quc, en i’cxer- 
cici de les funcions quc els corresponc11 com a grup d’opo- 
sició en el consistori, reitcradament havicn demanat al 
President de la Coparaci6 que se’ls prqxircion6s un des- 
patx i cls mitjans tEcnics, materials i personals necessaris 
pcr portar a terme la seva activitat municipal. 

Atenent cl fet que la petici6 no havia cstat atcsa, segons 
deien, i Ics dificultats que tenim en Ics seves funcions corn 
a membres de la Corporacib, demanaven la intcrvcncici del 
Síndic, basant-se en les disposicions cluc cn aquesta materia 
estableix la Llei 811987, dc 15 d’abril, Municipal i de 
KCgim Local dc Catalunya. 

El Síndic va demanar un informe s r h c  aquest assumpte a 
l’hjuntarnent, quc, cn la scva rcsposta, indi& les incsures 
adoptades per possibilitar la celebrxiii de rcunioris i en gc- 
ncral el treball dcls grups municipals, malgrat la manca 
d’cspai fisic de la casa consistorial. 

El Síndic va indicar a 1’Ajuntanient quc la  dotaci6 de mi- 
tjans als regidors per a l’cxcrcici de les scvcs funcions, pre- 
vista als articles 48.6 i 1.55 dc la llci iihans csmcntada, 6s 
una exigkncia del dret fonamcntd a participar cn cls afws 
pfiblics (art.23.I CE) i, per tant cal donar-li en les actua- 
cions municipals la prcferkncia que deriva del carhcter fona- 
mental del dret del quc porta C B U S ~ L  

1,’ Ajuntament, posteriorment, ci)muntch al Sináic cluc t6 
previst ampliar les scves instal-laciuns, i per tant, en Ja mc- 
sura quc aquestes h o  pnnetin, satisfiu-8 lcs dcmandes del 
promotor de la qucixa. 

Qucixa nlim. 1 108193 
Disconformitat amb la deknci6 d’uns menors 

A mitjan maig de 1993, cornparegucrcn davant del Síndic 
de Grcuges un givp dc ciutadans per palesar la seva discon- 

formitat i prcocupació per Ics dctcncions dc que havien estat 
objecte CES SCUS fills, mencirs d’cdat, dcsprés d’haver partici- 
pat cn una manifestació celebrada a Barcelona, aixi cr>m pcl 
tracte, cn opini6 seva vexatori, quc s’havia dispensat als de- 
tinguts. 

Segons cls comparcixcnts, Ics dctencions es van practicar 
a conscqühcia d’uns aldarulls que cs produicn cn llocs 
allunyats d’on cls destinguts es trobaven; quant al tracte 
presumptamcnt vcxatori, els cornparcixents manifestarcn a 
títol d’cxcrnple i, sempre scgons la seva versió, els compor- 
tamcnts següents: 
- incompliment del deurc d’identificació pcr part dels 

agents vestits dc paish, en el morncnt d’efcctuar les deten- 
cions; 
- exccssiva agressivitat dels membres intervinents cn les 

detencions; 
- retards de 5 a 14 horcs a procedir a notificar les dctcn- 

c ims als familiars. 
Ates yuc la queixa es plantcjava per l’actuació d’una Ad- 

ministració que cl Síndic no esta habilitat i1 supervisar direc- 
tament, sc’n clonh trasIht al Defensor del Poble. Aqucsta 
Institució constitucional cns va comunicar el contingut dc la 
infomiació que li  havia facilitat la Delcgaciri del Govern a 
Catalunya. 

La Dclegaci6 del Govcm ncgi les denúncies dcls promo- 
tors de la qucixa, llevat de la rclativa als rctards a notificar 
les dctcncions als familiars i la massificaci6 quc van sofrir 
durant la detenció, en haver-los agrupat cn ducs celles, ina- 
nifestament insuficients. La justificació addu’ida en relacili 
amh cls punts acceptats dc la queixa va  ser l’elcvat nombre 
dc detencions cfccctuades. 

L’informe desmcnteix categbricarncnt que els dctinguts 
haguessin sofert lcsions fisiques o tractcs vexattlxi s atri- 
bui‘bles a I’uctuaciri dcls membres dcl cos nacional de poli- 
cia. 

Queixa núm. 2336193 
Dctcnció ct’un mcnor d’erlat 

El scnyor A. vil comparkixer davant dcl Síndic de Greu- 
ges pcr piilesar la seva disconformitat davant l’actuaciri del 
cos nacional dc policia amin de la detenció del scu fill de 
quinze anys. 

Els fets tingueren lloc el dia Z I de setembre de 1993, i el 
jovc va scr detingut sota I’acusaci6 de desnrdrc priblic, 
atemptat i danys. 

Els pares foren avisats dc la dctcnciri del seu fill prop de 
Ics mzc dc la nit, i el piuc va acudir imrncdiatament a la 
Comissaria dc Via IAietma, encara que no va poder veurc 
cl noi fins les tres dc la matinada. 

DI noi liavia estat emmanillat i va compartir una cel-la 
amb un detingut comú, situacih quc va terroritzar el noi. 

Finalment, des@ de prestar dcclaracici davant d’un ad- 
vocat d’ofici, va ser autoritzat a deixar les dependfincies de 
la policia, sota la responsabilitat del pare. 
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Davant d’aquests fets, els pares van considcrar- que la Po- Atks que la queixa es referia a l’actuaciri d’una Adrninis- 
licia Nacional, atks quc cl detingut era un menor d’cdat, cir- traci6 que cl Síndic no esii habilitat a supervisar directa- 
curnstincja quc va scr acreditada des clel moment dc ¡a mcnt, va ser traslladada al Defensor del Poble; en el 
detenci6, no vil actuar amb la deguda dilighcia, ja yuc cn morncnt de finalitzar la r-er3acciÓ d’aquest Informe, el Síndic 
aqucs~s casos cls Incnws d’edat han dc scr posats immcdi- esta pcndcnt de coneixer el resultat de les gestions d’aquella 
atarncnt sota la custOdia de la Brigada dc Mcnors, i en cap Institució. 
cas, tractar-los com a dclinyiicrita ccsiniins. 
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SECCI6 2: ORDENACII6 DEL TERRITORI 

Els hrnbits dc política d’hahitatgc, urbanismc i medi arn- 
bicnt s h  els quc intcgrcn 1’irca d’Ordcnaci6 del ’Territori, 
cn la qual s’han resolt 30 consultes, s’han aths 96 visites i 
rehut 267 queixes (vegcti 111 prcseniacio de I’Inforriic quant 
a la classificacih d’actuaciuns). 

Pel que fa a I’habitatgc, cls problemes plantejats pels ciu- 
tadans s6n, en principi, els rnntcixos csnicntats en i nformcs 
d’cxcrcicis anteriors, 

Detcnninats colkctius privats d’una renda suficicnt per 
atcndrc els preus del mcrcat immobiliari estan cn inferioritat 
de condicions a ]’hora dc satisfer el seu dret a un habjtatgc 
dignc i adequat, yuc rcconcix la Constitucici a tots els es- 
panyols. 

1~ politica d’habitatge duta a tcrme per les administra- 
cions plibliques cornpctents s’adreqa a pakliar les deficikn- 
cies del sistema de mercat lliurc per promourc, COM 

estableix 1, article 9 de la Constituci6, d e s  cnndicioris per tal 
que la llibertat i la igualat de l’indiviclu i dels grups cn els 
quals s’integra siguin reals i efcctivcs; remoure els obstacles 
quc n’impedeixin o cn dificiiltin la plcnitud i facilitar la par- 
ticipació de tots cls ciutadans en la vida politica, econcimica, 
cultural i social>>. 

No obstant aixb, Ics rriesures adoptades no sernprc pro- 
dueixen els multats desitjats, j a  sigui per una excessiva bu- 
rocratització i la crmscgiient lentitud en la tramitació (és cl 
cas dels rctards en el pagament de les subvcncions per ad- 
quirir o rehabilitar els habilatgcs), ja sigui pcrqui: determi- 
nades situacions rcstcn fora de les actuacions pmtcgidcs (i 
ara cns referim als propietaris dels locals dc ncgoci en cclifi- 
cis afectats per patologies estructurals). 

Quant a les queixes dc contingut urhanistic, podctn difc- 
renciar-nc tres grups: Ics relatives a I’activitat de planeja- 
ment dc I’Administraciii, les que fan refcrkncia a I’cxccuciÓ 
dcl planejamcnt, i per Ú l h ,  Ics qucixes inntivadcs pcr ac- 
tuacions de les administracions urbanistiqucs en exercici de 
Ics seves cornpetkncies en materia de disciplina urbanisticu. 

S6n nombrosos els ciutadans que, en vcure afectades Ics 
seves propictais pel planejament municipal, ens manifesten 
el scu desacord amb la classificaci6 dels terrenys o la con- 
creta yualificaci6, en la mesura quc aqiicstes disposicions Ei- 
miten els seus drcts. Cal recordar que la propictat és 
delimitada quant al contingut per la seva fLrnci6 social 
d’acord amb Ics lleis (art. 33 dc la Constitucici), i quc la po- 
testat de planejament és discrecional. Tanmateix, el Sindic 
de Grcugcs vetlla per@ cn l’aprovaci6 dels pians IIO es 
produeixi indefensi6 a i’administrat. 

Les despcses originades per 1 ’activitat urbanitzadora con- 
tinuen esscnt un dels motius de qucixa més freqiicnts, so- 
hrctot en els casos ci’incompliment de les obligacions dcls 
promotors o de Ics cntitats colhboradores, i dc subrogacili 
dcls propietaris. En aquests casos es plantcja la possible rcs- 

pnnsabilitat dels ajuntaments quan no exerceixen les seves 
compcthcics corn a adrninistraci6 tutelar i no eviten aques- 
tes situacims mitjanqant la sanci6 dc les infraccions urba- 
nístiques, quan se’ n prtduei xen. 

En aquest scntit, i pel que Fd a la disciplina urbanística, 
scin nombroses les qucixes de denunciants d’infraccions da- 
vant la inactivitat o la lentitud deis ii.juntamcnts a l’hora 
d’incoar els corresponents expedients disciplinaris. 

Per Ú l t i m ,  en relaci6 amb cl rncdi ambient, els ciutadans 
reclarncn cada cop més una millor qualitat de vida i exi- 
geixcn a les administracions I’excrcici decidit, i fins i tot 
contundent, de les seves compethcics en rnatkria ambien- 
tal. I R S  queixes que es tramiten en aquest apartat palesen, 
amb tot, una insuficient utilitzacih dcls instruments juridics 
dc protecció del medi per part de Ics administracions públi- 
ques -fonamentaimcnt les locals. 

11, TIYO1,OGIA DE LES QUEIXES 

. 

HABITATGE 
ELabitatges de 
prornoci6 pública - Adjudicaci6 

- Rehabilitacih 
- Gestió 

I _ -  

Habitatges de 
prornoci6 privada - Retard en l’abonament d’ikjuts 

__ - -  -- 

Tutela administrativa - Lentituds en la tramitaci6 
d2 expedients sancionadors 
- L’habitatgr: i cls drets 
del consumidor 

. 

URBANISME 
Ylancjanment 

.. - 

- Desacord amb la classificació 
del sbl, qualificació del sbl 
i ordenació de volums 
i alineacions. 

I - _, - 

Fin anqamen t d’ o b i ~  s 
d’urbariització i conservaci6 
- Entitats urbanístiques 
coll aboradorc: s amb 
l’hdministracici 

Gestici 

--- -~ ~- _ -  

Disc i p 1 i n a - Llickncies urbanístiques 
contra ordenament 
- Ús dcl sbl sensc 1Iickncia 
- Ordres d’execucih d’obrcs 
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MEDI AMBIENT I 
QUALITAT DE VIDA 
Mcdi ambien1 

- .. .. . - 

Qualitat de vida 

- . - . . .. . . . _- - . . .. . . 

- .. 

-. Activitats classificactcs 
(Dccret 24 1411 961 , del 30.1 I ) 
- lnfraestructures i serveis 
arn b irnpac te amb icntn 1 I-cgu 1 at 
{carret crc s, embassai-ncn t s, ctc.) 

- Activitats privacics rcguladcs 
per orderianccs municipals 

.___ _ _  - -. . . -_ 

- - 

111. TEMES SELPXCIONAIS 1 QUEIXICS ILtLUS- 
%RATIVES 

1. Alguns problemes pcndevlts de política d’habitatge 

T.’aclquisiciÓ d’un habitatge dignc i udcquat i la seva con- 
servació en condicions dc seguretat i saIufiritat s h  els dos 
aspectes dcl dret a l’habitalge plasmat c2 í’aticlc 47 dc la 
Constitucib. 

Les nicsiircs polítiques adrepdes a facilitar I’aclquisicih 
d’un habitatge a aquelles pcrsoncs cls ingrcssos de les quals 
no scin sufkicnts pcr fcr front els prcus de rncrcat, van dcs 
de la prornocih pública ci’hubitatges fins als ajuts a la pro- 
mociri privada, passant per les subvcncioris i cls prkstccs 
quulificrrts prcvistos per als col-lectius amb dctcrminat nivell, 
d’ingressos. 

No obstant aixh, continua csscnt greu el problema dc 
l’habitatge, en el qual incideix dc forma important la rcgula- 
ci6 vigcnt en matkria d’arrendrtmcnts urbans. Així, conti- 
tiucrn veicnt desnonamcnts de moltcs personcs, I il majoria 
de Ics quals no tenen recursos per a l’obtcnci6 d’un habi- 
tatge. Les queixcs per aqucst conccpk van en augmcnt, i si  
bk són dcrivadcs als scrveis socials cic coInpet&ncia munici- 
pal i autonhica, corn hem dit en altres ocasions, sabcm 
que en molts casos n o  ohtindran altra solucici que la inclusió 
cn unr-1 llista d’espera (vcgeu qucixcs núnis. 2439/92 i 

13’altra banda, les queixes dels adquirents d’habitatges dc 
promoció privada palesen la indiichcia dels cxpcdicnts ad- 
ministratius disciplinaris oberts contra els promotors, cons- 
tructors i arquitcctcs intcwincnts cn la constnicci6 d’cdificis 
dc protecció oficial, per incomplimcnt clc les seves obliga- 
cions. 

A m n  dels informes cluc, a pctici6 de1 Síndic de Greugcs, 
han em& els cirgans administratius consultats, hcm observat 
que n o  semprc aquesta inefichcia es deu a actuacions Imgu- 
lars de I’A\drnitiislració. La rniijor part dels retards en la tra- 
initaciri dcls cxpcdients obecixcn al desconeixcnrent dcl 
parador dels infractors. 13n aquests casos, i en tant que les 
notificacions han de ser persoids, d’acord amnh cl cluc esta- 

221Xl93). 

bleix l’articlc 79 de la Llei de Proccdimcnt Administratiu dc 
1958, s’ha d’efectuar pcr anuncis cn el tauler d’edictes dc 
I’Ajuntamcnt de I’últim domicili conegut i en cl Diari Ofi- 
cial de la Gcncralitat de Catalunya. Tot i que aqucst trhmit 
cntrchanea la tramitaci6 de I’expcdicnt, l’Administraci6 
pot sostreurc la seva actuacib al procediment cstablert lcgal- 
ment cn garantia dels administrats. 

Així mateix, la rcsoluci6 administrativa quc imposa una 
sanci6 econbmica i ordcna l’exccuci6 de detcminadcs 
obres és inoperant quan cls infractors s6n insolvcnts o ja 
s’ha dissolt l’ernpresa promotora o constructora sancionada. 
Altramcnt, l’incompliment dc la resolució, a la prktica, no- 
més comporta la imposicili de multcs coercitives, quc nrol- 
tcs vegades nu poden ser pagades per manca de patrimoni, 
pcrb no  l’exccucilj subsidihria de les obres ordenades (ve- 
geu queixa 540192 i 452191 ). 

Pcl cluc fa  a les mesures politiques orientades a incentivx 
el manteniment i la conservaci6 del parc irnniobiliari, els 
ajuts dcstinats a la rehabilitaci6 d’hahitatgcs afectats per pa- 
tologies estructurals han guanyat protagonisrnc aqucst s lil- 
tims anys. 

A fi de promourc Ics condicions necessaries per assegurar 
a tothom cl gaudí d’un hahitatge digne i adequat, d’acord 
amb el manament contingut a l’articlc 47 dc la Constitució 
Espnnyola, el llecret 18511992, de 4 d’agcist, habilid el De- 
partamcnt de Politica Territorial i Obres Pllbliqucs pcr con- 
cedir ajuts als propictaris i usuaris d’habitatges de promoció 
privada, dcstinats i-l rcsidhncia habitual i permanent i situats 
cn cdificis d’habitatges tlc més de 20 anys d’antiguitai, a fi 
que hi pogyessin fer obres CIC rchabilitwi6 dc l’cstructura. 

Els propictaris o usuaris de locals de negoci 110 cstan in- 
closos cntre els possibles perceptors d’aquests ajuts. No 
obstant aixb, tractant-sc dc la rcpri-l‘aci6 d’un element comú 
dc l’edifici, han de contribuir al finanvament cle Ics despc- 
SCS, d’acord amb la scva quota de participuci6 en les c8rr.e- 
gues i cls bcncficis comunitaris. Es tracta normalment de 
quantitats importants dc clincrs quc els propictaris o comer- 
ciants ha de satisfer integrament de 1;i seva butxaca i ii Ics 
quals s’han d’afegir Ics pkrdues derivades del ccssanrcnt 
provisional de I’activitat durant el temps cn qub s’cxcciitcn 
les obres. 

Tampoc no són aplicczblcs ii aquest supbsit de fet els pro- 
grames creats pcl Dcpartament de Comcrq, Consum i Turis- 
me que estableixen 1 inics d’qjuts adrepies exclusivamcnt a 
la modernitzacili dels c o n ~ c r p .  Pcr aquest motiu, i arran de 
la queixa 2 153193, cxposadu il I’apartat dc Recomanacions i 
Suggcrimcnts Generals, etc., el Síndic dc Grcugcs va rcco- 
manar a l’esrnental Departament que es prevegi algun tipus 
de suhvcnciii per facilitar als comerciants cl finanpment de 
Ics dcspcscs de rchahilitaci6 dcls edificis on tcncn situats 
els seus locals de negoci. 

Es tracta d’evitar que aquest tractament desigual gravi in- 
justament cl propietari o usuari dels locals comercials i que 
es produeixi en la prhctica un retard en  la reparaci6 dcls edi- 
ficis afectats pcr alguna dc les anomenades patologies es- 
tructurals, a cama del fet cluc alguns propictaris de locals no 
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compleixcn puntualnient la seva obligació de contribuir al 
ions comunitari, per la dificultat que els reparta haver 
d’atendre una dcspcsa d’ aquesta irnporthncia. 

D’altra bmda, quant als ajuts adreqats a potenciar Ics 
ohres d’ adcquaci6 d’habitabilitat, millora o ampliaciri dc 
1’ cspai dels habitatges, sovintcgen Ics qucixcs motivades 
per retards en el pagarncnt dc Ics subvencions concedicles 
per la Gcneraljtat (vcgcu qucixa núm. 580193). 

Els motius de qucixa dcls adjudicataris d’habitatges dc 
protccció oficial afectats per patologies estructurals, propie- 
tat de I’INCASOL i gestionats per ADIGSA, scin principal- 
ment cls rctards i tarnbE els dcsactirds amb les obres de 
rcparaci6 dels ediCicis. Els afectats expresscn el scu tcinor 
davant el record, sempre present, de I’accident csdcvingut el 
desembre de 1990 al barri del Turó dc la Pcira de Darcelo- 

S6n, rnajijormcnt, habitatges cedits en rhgim d’adquisici6 
difcrida, els titulars dels quals cstan a trenc de cornplctar cl 
termini d’amortització previst. En aquests casos la carta re- 
cordatori que ADIGSA a d q a  als interessats cornunicant la 
possihili tat d’avanpr 1’ adquisici6, tot i ser merament infor- 
mativa, provoca cl recel i el malestar dels intcrcssats, que, 
en convertir-se en propictaris, hauran d’assumir la rehabili- 
tació dels edificis malmesos. 

Pcl que fa a I’exercici de Ics funcions de policia d’habita- 
bilitat que tenen encomanades les cntitats municipals, un 
dcls motius dc qucixa més freqüents 6s la manca d’execucili 
subsidibria de les ordres de conscrvaci6 i manteniment, rc- 
gulrtdes a la secció 3a. del Capítol 2 dcl Decret Legislatiu 
111990, de 12 de juliol, dc refosa de la normativa urbanisti- 
ca vigcnt a Catalunya. Si b6 e s  cert que legalment es posen 
a l’uhast deis perjudicats altrcs vics per aconseguir cl matcix 
objectiu, nu hem d’oblidar que tot sovint no cstcrn davant 
de l’interks d’una pcrsona individual, sinci dc tota la col-lec- 
tivitat, rcprcscntada i defensada pels ajuntaments. 

També hem de destacar les qucixcs rebudcs cngkiany tic 
diversos urcndataris dc locals que cxposavcn cis greus per- 
judicis econbmics qiie els causa la decluraci6 dc rui’na 
econhica dels edificis, en posar f i  als contractes d’arrenda- 
mcnt. 

Finalment, la dcnegacicj de ccduics LI, habilitabilitnt pcr 
miinca de condicions cn els habitatges e s  un altrc dels mo- 
tius més importants de queixa, sobretot quan s’afegcix a lina 
passiblc estafa cumesa pel promotor o constructor, de la 
qual 6s víctima I’adquirent. 

na. 

Queixa n6m. 2439192 
La continuitat en 1’Ús de l’hahitatgc pcr part dels por- 
ters jubilats 

La senyora A. va cotnparkixcr a la Instituci6 manifestant 
yuc és membre d’un colkctiu dc 50 porters d’habitatgcs de 
protccci6 oficial constru’its 1r-l dEcada dels cinquanta. 

En nom d’ayuesl grup, lu compareixent indich que 
aquests habitatges vim ser traspassats a 1’Institut Catalh dcl 

Sbl i a hom d’ara, a conseqükncia dc la qualificaciii dc les 
respcctivcs porteries corn a clcmcnt  com^, els ocupants 
d’nquests habitatges es troben en pcrill de veurc’s dcsallo- 
tjats de Ics scvcs llars, ja que no poden adquirir els rcspcc- 
tius habitatges, pcls quals les comunitats de propietaris 
solcn fixar uns prcus molt clcvats, tant en el supbsit de ven- 
da com en cas de lloguer. 

Segons cl contingut de la informuci6 rebuda dcl Dcparta- 
ment de Bcncstar d’acord amb la normativa jurídica de pro- 
pietat horitzontal, els habitatges pusteriors que componcn cl 
grup de la Trinitat Nova són elements comuns dels immo- 
liles respectius i ,  pcr tant, la seva titularitat recau sobrc la 
comunitat de propietaris, la qual t@ 1’úXtima decisiri rcspcctc 
al scu desti. Tot i aixb, Adigsa fcia gcstions rcspecte als ex- 
porters, per trobar la soluci6 al cas. 

No obstant aixb, cl Síndic dcmanh al Departament de Be- 
ncstar Social que el tinguQ informat del resultat final de Ics 
gestions i va suggerir que, si nos s’arribava a una solució, 
s’arbitressin mesurcs pcr no deixar desemparats els ciuta- 
dms  que, ja  jubilats, es troben amb el greu problema 
d’aconseguir casa, i més tcnint en compte que es tracta de 
gent de pocs recursos cconbmics. 

El Departament de Benestar Social ha manifestat que, 
malgrat tractar-sc d’un assumpte cn bona mesura juridico- 
privat, no dcixarh de seguir-nc cl curs. 

Queixa n6m. 221 8/93 
Dificultats per adquirir un habitatge 

La senyora P. es va adreqar a la Instituci6 demanant la 
intervcncih dcl Sindie davant dcl problema de trobar un ha- 
bitatge. 

I,a senyora P. vivia la. situaci6 familiar i cconbmica d’una 
família amb sis fills, dos dels quals disrninu’its. Els Únics in- 
gressos familiars són els del marit, quc segons els mesos co- 
bra entre 60.000,- pessetes i 130.000,- pessctes. Els altres 
dos fills, de 2 1 anys i 23 anys, es troben a l’atur. 

El propietari de1 pis, on vivien des de fa vint anys, els 
obliga a abandonar-lo comunicant que et necessita pcr a cll, 
ja ha interposat la demanda dc dcsnonament, de mancra quc 
han de deixar I’habitatge el mes de gener. Té feta una soldi- 
citud d’habitatge a Santa Coloma de Gramcnct. 

L’actuaci6 del Sindic es va haver de limitar a orientar la 
interessada pe@ s adrecés a les corresponcnts administra- 
cions per obtenir algun ajut, nientrc es tramita la seva sobli- 
citud d’hahitatgc. 

Quc.ixa núm. 580193 
Subvenci6 per a rehahilitacih dc l’habitatge 

El senyor S. es va adreqar al Sindic per denunciar cl rc- 
tard cn el pagament cl’una subvcnci6 per a la rehubiiitacih 
del seu habitatge. 
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1,’interessat manifcsth cluc la resolució pcr la qual li  havia 
estat atorgada la subvcncici duia data clel 3 dc juny dc 1992, 
i cl 1 0  de juny de 1993 cncara no s’hilvia fct efcctiva. 

De la informaci6 rebuda de la Direcci6 Gcncral D’Arqui- 
tectura i Habitatgc es desprenia quc la rcsoluci6 de la s d -  
venci6 era efectivarrlent dc data 3 de juny  dc 1992, si h6 cl 
ccrtificat final d’ohres no va ser prcscntat pcl senyar S. fins 
cl 20 d’octubrc dcl mateix any davant cl servei tcrritorial del 
Dcpartamcnt a Llcida, el qual el Iiiurh a la Direcció General 
d’Arquitectura i IIabitatgc el 23 de novcmbrc de 1992, d’on 
passi al Departament d’Economia i Finances, i no va arribar 
a la Trcsorcria fins el dia I8 de gener de 1993. 

A peticih dcl Sindic, el Departament d’Econoinia i Finan- 
ces informa quc la suhvcnció es faria el’cctiva a rnitjan no- 
vembre. Finalment fou satisfeta el 30 de novembre tlc 1993. 

Qucixa núm. 452101 
Amb la imposici6 de multes no n’hi ha prou 

La comunitat dc propietaris de l’edifici Monlsih, construit 
en rkgim de protecci6 oficial i promocici privada, vil dcnun- 
ciar, el 1987, davant el Scrvci Tcrritorial d’hquitcctum i 
ilabitatge a Tm-ragona, l’empresa constructora, per I’exis- 
tkncia de divcrsos defectcs i vicis cn I’edifici csmcntat. 

El 21 de febrer CIC 1989 es va dictar rcsolucici per la qual 
s’irnposava una multa a la demandada i se li orcienava l’exe- 
cució al seu ch-urec de les obres objecte dc la dcriúncia, amb 
I’ advertiment que, en cas d’incompliment, 1’Aclministracici 
executaria f o r p a m e n t  el seli acte. 

Tanrnatcix, ni  I’cmprcsa constructora va executar les 
obrcs ni I’Administraci6 va reaccionar davant l’incompli- 
mcnt, per la qual cosa els interessats adrcqaren al Sindic dc 
Greuges la seva queixa. 

El Scrvci Tcrritorial csmcntat va infmnar cl Síndic dc 
Grcugcs que des de la data dc la scva prirncrn rcsoluci6 dc 
2 1 dc febrcr. de 1989, i davant la inactivitat de l’empresa 
constructora, quc ni havia pagat la sariciri econbmica ni ha- 
via exccutat lcs obrcs ordcnacics, s’liavien imposat rcitcra- 
des multes cocrcitivcs a la constructora. 

Atesa la manca d’efichcia de les multes imposades, el 
Síndic dc Greuges va rccordar a l’Administraci6 afectada 
que I’article S8 del Reial Decret 314811938, dc 10 dc no- 
vcrnbrc, autoritza I’adrninistraciC~ pública a utilitzar l’exeeu- 
ci6 subsidiliria scmprc quc ho pcrmcti la natiirrzlcsa de 
I ’ ob li g uc i6 i tnpos acla. 

En cl moment de tancar la redaccici d’aquest Informe, 
I’administracib afectada no havia prrcccdit a T’cxccuccici 
subsidihia de les obres que havia ordeniit realitzar. 

Queixa núm. 540192 
Una rcsoluciri que va arrillar tard 

Una comunitat de propietaris de Sant Andreu de Llavane- 
res es va queixar al Síndic de Greuges a causa clcl retard dc 

la Direcci6 General d’ Arquitcctura i Habitatgc en  la resnlu- 
ció cl’una denúncia prcsentada el 22 dc novembre de 1990 
pels promotors dc la queixa, referent ii uns defcctcs obser- 
vats en els elements comuns d’uns cdificis canstrui’ts cn 
rkgirn de protccci6 oficial i promoció privada. 

Si bd: es va efectuar una inspecci6 el 12 de .juliol de 199 1 ,  
quan els intcrcssats es van aclrepr al Sindic de Greuges en- 
cara no havien rebut la notificaci6 dc la rcsoluci6. 

La Direcció General cl’ Arquitectura i I-Iahi tatge v a  infor- 
mar el Sindic que s’havia notificat als dcnunciants la pro- 
posta dc rcsoluci6 de data 20 d’octubre dc 1992, quc 
consistia en la imposició d’una sancih econbmica a I’ernprc- 
sa constructora i I’obligació de realitzar Ics obres nc- 
cessiries per repam els defectes cxistcnts. 

La rcsoluci6 de 19 de gener de 1993, que confirmi cl 
contingut de la proposta, va scr notificada RIS dcnunciats 
mitjanFant edictes, ja quc I’AdministraciÓ no ho pogué fer 
a1 domicili anterior de la dita constructora. 

Arran d’un ofici de la Direcció Gciicral d’Arquitectura i 
Habitatge al Registre Mercantil, s’ha tingit coneixement 
yuc I’cmprcsa constructora es t i  dissolta i liquidada. 

IA’csmentada resoluci6, doncs, resta incomplerta. 

2. Alguns aspectes de la gesti6 urbanística 

Entre les dkcades dcls anys scixanta i setanta van prolife- 
rar les parcck1acion.s il-lcgals i la vcnda dc terrcnys situats en 
zoncs no urbanitzables. Els wrnpradors, atrets tot sovint per 
les promeses dcls promotors, van invcrtir cls cstalvis a 
construir-hi segones resickncies. Es tractava de persones 
scnsc asscssoramcnt jurídic, que en molts casos van scr ob- 
jcctc d’ estafa per part d’cmprcses promotores, yuc, fct el 
negoci, se solicn dissoldrc. 

Als anys vuitanta, els ajuntaments afectats, volent Icga- 
lifzar aquestcs cditiccacions i adaptar el plancjamcnt usbanís- 
tic a la situaci6 dc fet creada, van reciassificar aqucst sbl. 
Perb, per legalitzar aqucsts assentaments, els propietaris ha- 
vien d’assumir dctcrtninades obligacions derivades clci 
rkgim juridic dci shl, quc a la prhctica dcsconcixicn. T mma- 
teix, quan rnoites d’aquestes persones, a caiisa de l’iwgrnent 
del preu dc venda i lloguer dels habitatges a Rarcelona, 
s’han vist en la neccssitat de traslladar cl scu domicili habi- 
tual a Ics rcsidbncies d’cstiucig, s’ha palcsat ln manca dc 
scrveis a Ics urbanitzacions. 

Aixi, a tall d’exemplc, en el cas de sbl urbnnitmblc pro- 
gramat, fins quc s’aprova el corrcsponcnt Pla Parcial, no es 
p d c n  rcalitzar obres o installacions (article 121 del Decret 
1,egislatiu 111990, dc 12 de juliol), Emparant-se en aquest 
article, alguns ajuntaments no autoritzcn la instalhci6 dc les 
estcses telef~niques, quc altrament, d’acord amb el Decret 
27411991, de 14 d’octubrc, han d’anar canalitzades dc for- 
ma subtcnrknia, la qual cosa s’ha de preveure al Projecte 
d3 Urbanització. 

El Síndic de Greuges considera que s i  1x5 6 s  ccrt que el 
sbl urbanitzable programat lici pot scr urbanitzat fins quc 
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s’aprova el Pla Parcial, i consegüentment, n o  s’hi poden fer 
obrcs o installacions, el mateix article 121 preveu dues cx- 
ccpcions: 

- Ics obres o instal.Iacions quc s’hagin d’executar mi- 
tjanqant Plans Espccials, als quals es refereix I’aat-ticlc 29.2 
dcl mateix text legal, i 

- les de carhctcr provisional, previstes a I’ar~iclc 91 2 
Pcl que fa a la segona cxccpcici, es refereix a les otircs 

provisionals justifioadcs cluc n o  dificultin l’execuci6 clcls 
Plans i quc podran ser autoritzades a prccnri, és a dir, mcn- 
trc no hagin de ser detnolidcs, scnsc dret a indemnitzacici, 
per acord dc l’ajjuntament. 

El scnrci tclefbnic no és u11 sei-vci minirn dels enumcrats 
a I’article I5 dc la Llci dcl Shl com a elemcnts d’urbanitxa- 
cici. No obstant aixb, es pot qualificar dc scrvei essencial i 
ncccssaii per raons dc scgurctat, i per tant 6s prou justificat i 
fonamentat d’instal-lar-ne i q ~ i c  es presti, pcr motius cl’in- 
tcks priblic. Altramcnt, la instalkci6 del telkfon mitjanyrt  
pals no impedeix quc, prcscntat el Pla Parcial pels inte- 
ressats, es pugui diir a terrrie el projccte urtxmitzador i subs- 
tituir l’cstcsa pcr ia canalitr.aci6 sotcrrada de la xarxa 
tclcfbnica, d’acord amb la normativa vigent. 

En iiyucst sentit ha estat cl suggeriment que el Síndic dc 
Grcugcs vil adrcpr a I’Ajuntament de V i l a t ~ ~ v a  i la Geltrli 
(vegeu yucixa n6m. 40193). Així matcix, es tracta d’una 
qiicstió a la qual també fem refei-kncia cn parlar de les 
qucixcs en mutkria dc consum. 

Un altrc problcma freqüent s6n Ics urhanitxacions inacn- 
badcs. En molts &aquests casos, els promotors, desprks dc 
retirar d s  avals dipositats, n o  van finalitzar les obres d’ur- 
banilzació; cn d’altres casos, tanrnatcix, les obres cs van 
executar, peri, deflcientmcnt, pcr la qual cosa mai no van 
ser rebudcs pcr 1’;ijuntarncn t. 

Els propietaris de les parcclks, després d’abonar al 1 larg 
dcls anys unes quotcs ajuntes o cntitats que lot sovint han 
imuat a! rnargc dc la llci, ara n o  poden atcndre les despcscs 
d’urbanitzacio. Els a-junlarncnts, cn molis d’ iiqucsls C B S Q S ,  

no han cxercit les scvcs facultats de tutela. 13s pot servir 
ct’cxemple el cas dc 1’A-juntament dc Bigues i Riells en la 
qucixa núm.525192. 

E1 2975 es va  crcar I’Associaciri dc Propictaris cle Ea Wr- 
banització Bigucs Castell-Montbui, dc Bigues, segons diu 
I’article I dcls seus Estatuts, en aplicaci6 de I’articlc 136 de 
la Llei sobrc REgim dc Sbl i OrdcnaciÓ Urbana, de 12 de 
ntaig de 1956. 

12s tractava d’una entitat urbanislica collahoradara, és ii 

dir, d’una persona jurídica-pública no territorial, integrada 
per sub-jectcs privats que, COIII a propietaris dc tcrrcnys oh- 
jccte d’urbnnikacih, s’agnipaven per il la dcfcnsil dels SCUS 
interessos, 6s a dir, per podcr participar cn la Sesti6 urhanis- 
tica. 

Corri que I’csmcntat article Ir. dels ‘Ihtattuts cstablh 
I’ associczcici de propictari s constituyda amb carktcr d m i -  
n islratiu, conseqüentment mantenia utla relaci6 de depen- 
dkncia amb 1’ A.juntament, administracici urbanis tica actuant 
amh competkncies per: 

- aprovar c2s Estatuts de l’associaci6, i 
- controlar-nc cls acords impugnats mitjanqant recurs 

d ’ al pda. 
Aixi mateix, en relaci6 amb el fons social (article 14 dcls 

Estatuts), 1’ associxi6 podia recaptar dels propictaris i in- 
grcssar en la Dipositaria CIC Fons Municipals les quantitats 
fixadcs corn a contribució a les dcspescs d’urbanització, o si 
s’esqucia, Ics constitutives de les garanties neccsshries per 
asscgurar la gesti6 privada o la contractaci6 de Ics obres, 
installucions u scrvcis autoritzats per I’Ajuntament. 

D’acord amb ¡’article I33 dc la Llci abans esmentada: 
<(Si las obras de urbanizacih se cjecutaren por ges t ih  

pública, confilrmc il 10s sistemas de cooperacibn I) cotnpcn- 
sación, 10s propietarios habrán de ingresar en la Dipositaria 
de Fondos de la Corporaci6n las cantidades que les corrcs- 
pondicrc satisfacer qiiincc días antes, al menos, del venci- 
miento dc cada p l a 0  de pago>>. 

Quant: a Ics obres executades pcr gestió privada, en tot 
cas era exigible, per assegurar Ics obligacions 61’ urbanitzar, 
la constitucili d’una garantia equivalent al 25% del valor de 
les finques (articles 135 i 140 de la Llei de Rkgim del Sbl de 
1956). Altrament, 1’ incompliment dels compromisos assu- 
mits pcr l’Associaci6 podia ser sancionat rnitjanpnt multa. 
Tmbé podia dccrctar-sc la resolució cle I’uutorització ator- 
gada als propictaris o cmpreses urbanitzadoics i expropiar 
els terrenys i les obres realhades amb pkrdua de la garantia 
constitui‘da. 

Per tot el que s’ha exposat, no cs pot negar el paper relle- 
vant i les conscgüents responsabili tats que corrcsponicn a 
I’Ajuntamcnt de Bigues i Riclls quant al funcionament de 
l’associació dc propietaris, cl seu finanpment i I’execució 
dc les obres d’urbanitzacih, altrament autoritzadcs pcr la 
Corporaci6 Local. 

Queixa núm. 40193 
El servei telicfhic i Ics url>anibacions iklcgals 

E1 S C ~ Y Q ~  L., en reprcsentaci6 de 1’Associacih dc Propic- 
taris dc Iu IJrbanitzaci6 Mas Rrlyuer, cs va queixar al Sindic 
de Greuges pcl fet que I ’  Ajuntament dc Vilanova i la Geltní 
n o  autoritza la instal.laci6 d’una linia telefbnica a i’csmcnta- 
da urbanitzaci6. 

Scgons eiis comunicava i acreditava el promotor de la 
queixa, I’csmentada Corporació vil considerar la possi hi litat 
de concedir a la companyia Telefbnica un permís a precari 
pcr il la instalnluci6 deis pals, si b@ finalment no arrihh a con- 
cedir aquest permís. 

A requcritncnt del Síndic dc Grcugcs, I’Ajuntament dc 
Vilanova i la Geltni va informar que cs t rx t a  d’una urba- 
nitzaciri il*lcgal assentuda en una zona originalment no urba- 
na, i que, per tal d’ofcrir la possibiiitat dc lcgalitmr la 
situació, els tcn-cnys cn qüestirj viui scr classificats pcX Pia 
General d’Ordenaci6 Urbana dcl 20 de marq de 198 1 amb la 
consideraci6 de sbl urbanitzable programat, d’iniciativa pi- 
vada, ainb un periode dc dcscnvolupament dc vuit anys. 
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No obstant aixb, els piupietaris encara no han assumit ics 
scvcs obligacions urbanístiques i, conseyikntrnent, no es 
podcn realitzar obres n ins ta lk~ions  de serveis, cntrc Ics 
quals cs poden incloure les de tclbfon. 

Atks que I’articlc 84 de la J.,lei de Sbl prcvcu la possihili- 
tat excepcional d’autoritzar en el sbl urbanitzablc progra- 
mat, abans que s’aprovi cl Pla Parcial, la reditxaciri d’obrcs 
o installacions pmvisionals justificades que no dificultin 
l’exccucció dels plans i quc poden ser autoritzaclcs a prcca- 
ri, podent ser demolides quan 1’Ajuntamcnt ho consideri 
oportú, sense drct a indcmnitzaci6, el Síndic de Greuges va 
suggerir a I’Ajuniarncnt dc Vilanova i la Geltrú que ator- 
gués la llickncia a precari per instalk la xarxa telefonica. 

Així mateix, va rccordar als interessats les seves obliga- 
cions urbanístiques, el compliment de les quals lcgali tzariu 
els seus habitatges. 

En el moment de tancar la redacció d’aquest Informe, el 
Síndic encara no ha rebut resposta al seu suggeriment, el 
qual ja havia reiterat. 

Queixa ncm. 52,4192 
La ttitcla de l’Administraci6 urhanistim respecte a Ics 
entitats CON alioradores 

La senyor‘a G. va comunicar al Sindic de Greuges divcr- 
scs irrcgularitats produides en l’execucció del planejament a 
la urbanitxaci6 Bigues-Castell M~iitbui del terme municipal 
dc Bigucs i Kiclls. 

Segons la prorncitora de la queixa, I’any 197s cs va con- 
vocar la primera munió per tal de constituir una associació 
administrativa de propietaris, amb la preskncia de 1’ Alcalde, 
en la qual es van repartir cls estatuts socials i es va iiprovar 
un projcctc d’obrcs d’urbanitzacici. L’associaci6 es va cons- 
tituir i cs van iniciar Ics obrcs, pcr la qual cosa els propieta- 
r i s  van efectuar diversos pagaments. Dctectadcs algunes 
irregularitats, els chrrecs representatius de I’associació van 
SCT obligats a dimitir i cs va nomenar una junta gestora, la 
quid va soldicitar la documentaci6 corresponcnt pcr tal de 
comprovar ]’estat de comptes. Fins a la data de rcdacci6 
d’aqucst Inforrnc, i malgrat Ics reiterades solalicituds fetes en 
aquest sentit, els intcressats no han rebut la docurnentacili 
s 01.1 ic i t ada. 

Després cle diverses vicissituds entre cls chrrecs rcmoguts 
i cls nous chrrecs electes, que posteriorment també van di- 
mitir, i tenint cn compte que els propictaris han pagat durant 
tots aquests anys les quantitats soHicitadcs per 1’ associació 
pcr realitzar obres d’asfaltat i el subministrament de I’aigua, 
cs comprova que l’associaci6 no figura inscrita en el Regis- 
tre de la Direcci6 Gcncral d’urbanisrnc. 

En data 2 d’octubre de 1992 la senyora G. va rcbre de 
I’Ajuntament la notificaci6 d’un acord municipal dc 31) dc 
novembrc de 1989, pel qual 4 e  conformitat amb les Nor- 
mes Suhsidiiries dc Plancjamcnt de Bigues i Riells aprova- 
des el 1984, pcr les quals es prcvcu l’cxccució pcI sistema 
dc compensació per la Unitat d’ Actuaci6 Urbanística 15, 

Bigues-Castell Montbui- sc l i  concedeix un termini de 15 
dies per tal que fornuli allegacions a i’aprwació inicial dc 
la constitucih de 1’Entitat dc Compensació, sense fer csment 
dc Ics quantitats ja  pagades en concepte d’obrcs d’urba- 
nització. 

Així mateix, la scnyora G. tenia pendent la celebraci6 
d’un acte de conciliació al Jutjat dc Pau, sol-licitat el 19 de 
juny de 1991, en rclació amb la reclamaci6 de les quantitats 
indegudament percebudes per I’ associa& durant tots els 
anys antcriors. 

Després de les reiterades sol4cituds del Síndic de tireu- 
ges a I’Ajuntament de Bigues i Riells perqui: li tramctk un 
infonnc sobrc aquest assumpte, aquella corporacici l i  V R  co- 
municar finalment la celebració de l’acte dc conciliaci6 el 5 
de .juny de 1993, en el qual no cs va arribar a cap acord. 
Així mateix, 1’Ajuntament comunich al Sindic la constitucih 
de la Junta de Carnpcnsació. 

No obstant aixb, el Sindic de Grcugcs, atesa la part de 
responsabilitat que corresponia a I’Ajuntament quan es van 
produir els pagaments quc ara rcclama la senyora G., i da- 
vant les irregularitats observades en I’execucci6 de la urba- 
nització, ha suggerit a l’csmcntada cntitat que es tinguin en 
compte Ics quantitats pagades a compte pels propietaris, a 
1’ hora de calcular les despeses d’urbanització. 

En el moment de tancar la redacció d’aquest Infomc, cl 
Síndic cncara no ha rebut resposta al seu suggeriment, el 
qual rcitcrh posteriorment. 

3. Disciplina urbanistica 

PcI quc fa refcrkncia il la intervencici de l’administracih 
urbanística en l’edificaci6 i Ús del sbl, cal recordar quc la fi- 
nalitat de les llicencies urbanístiques és de comprovar la 
conformitat de I’activitat proposada pel particular amb l’or- 
denament urbanístic vigcnt. En aqucst scntit 1 atorgaincnt 
d’una llicimcia és un acte reglat, tal corn es dcsprh de l’ar- 
ticic 247.2 del Decrct Legislatiu 111990, dc 12 de juliol, 
pel qual s’nprovh la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en rnatkria urbanistica. L’article esmentat diu 
l i  tcralmcnt: 

<(lm Ilickncies s’atorgaran d’acord amb Ics prcvisions 
d’aquesta Llei, dcls plans d’mdenxió urbana i programes 
d’actuacio urbanistica i, si s’escau, dc Ics normes cornple- 
mentiries i subsidikies del planejament i altres figures de 
plancjamcntu. 

Per tant, no pcidrh utilitzar-se la potestat intcrvcntora dc 
l’ajuntament en aquesta matkria per satisfer finalitats d’in- 
dole diferent, ja que aixb cornpoaartria una desviaci6 dc po- 
der de I’actuaci6 administrativa (art. 48.1 IJei de 
Prwedimcnt Administratiu). En aquest sentit, la doctrina, 
com tamb@ la jurispmdkncia del Tribunal Suprem, ha sos- 
tingut reitcradarncnt que Ics llickncies urbanístiques poden 
condicionar-se nomes ii partir d’alib quc Ics csmcntades 
normes urbanistiques permetin o disposin (vcgcu queixa 
n6m. 1555192). 
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Rcspectc a les ordres de suspcnsi6 a qui: es refcreix l’arti- 
CIC 254 clcl Decret Legislatiu 111990, de 20 dc juliol, shn 
una rcacci6 davant una activitat material no Icgitimada per 
la ilicknciu i constitueixen, doncs, una mesura cautclar per 
evitar la continuació d’una obra quc comporta unes dcspc- 
scs i que pot infringir l’ordcnació urbanística i coiise- 
yiicntment pot scr objccte cle demolici6. 

En aquest sentit, el punt tercer CIC l’article 254 del tcxt re- 
fiis csmentat, que piwcu una excepcici a l’aplicaci6 
ci’aqucstsl mesura cautelar, la sotmet a uns rcquisits que 
s ’hm dc complir forEosament: 

- quc la modificació s’cfectui’ per raons d’higienc, dc sa- 
lubritat o habitabilitat d’ habitatgcs; 
- que la sol~licitud de modificaci6 vagi acompanyada 

d’un anncx comprensiu dc la justificaci6 i de la certificació 
corrcsponent de I’arquitcctc director de les obrcs, que es 
rcsponsahilitzath dc les alter*acinns quc s’hi introdueixin, i 
d’un aval bancari cquivdent al 3% del prcssupost inicial; 
- que la modificaci6 no tingui per objecte augmentar cl 

nombrc d’habitatgcs ni cornportar alteraci6 dc les normes 
sohrc ús del sbl, altura, volum, situaci6 de les edificacions i 
ocupació rnltxima permesa dc Ics parcclks. 

L’article 255 fixa un termini de dos mcsos prquk l’intc- 
rasat insti la llickricia, o ajusti Ics ohres a Ics condiciolis as- 
scn y alades. TrL?nscomgu t aquest temin i, I’ ajun tamcnt 
acordarh l’cndcmcament de les obres a chrrec clc I’inwressat. 

Aixi mateix, cn les obres quc s’executiri amb inobser- 
vunqa de Ics clhusules de la llicencia, I’articlc 268 del De- 
cret Legislatiu i /1990 estableix quc seran sancionats amb 
multes el promotor, I’ernpresai-i de Ics obres i el tEcnk di- 
rector d’aquestes (vcgeu queixcs nirrns. 79/93 i 1473193). 

Les dcclaracions de ru’ina, compctkncin dc Ics administra- 
cions urhanístiqucs en cxercici de les scves funcions dc po- 
licia #habitabilitat, posen fi al deurc dels propietaris 
d’cdificis dc conservar-los cn condicions tic scgurctat, salu- 
britat i ornat públic. Tot i que la ru’ina es pot predicar dc tol 
l’cdifici c)  d’una part, la declasaci6 de mYna parcial nom& 
Ls possible quan l’clement afectat és independent i authnom 
dc la resta de la construcció, segrms ha manifestat reiterada- 
ment el Tribunal Suprem. 

Quan n o  cs produeix l’esmcntíida circurnsthncia, cal en- 
derrocar tot l’edifici, encarit que i’cndcrroc sigui executat 
subsidihriumcnt per 1’ Mministració (vcgcu queixa 2 142192) 

Qucixa núm. 1 S 5 S m  
L’a torgament d’una 11 ichcia condicionada 

La scnyora M. adreqh al Síndic dc Greuges la seva qucixu 
contra 1’Ajuntament dei Masnou per 1’atorganiciit d’una lli- 
chciu d’ obrcs d’ ampli ac i6 dcl scti hihitatge, condicionada 
i11 paganrcnt d’una quota cluc prcsumptamcnt l i  corresponia 
per Ics dcspcscs ocasionades en dcsphqar Ics linics cl’alta 
tensi6 cluc dcctavcn la SCVB finca. 

1,’ A-juntament entcnia que la condici6 era corrccta, atks 
quc, si no s’hagués fct cl clespliiqamcnt de les linics esmen- 

tades, no s’hauria pogut utorgu el rcfcrit pcrmís, ja que la 
part que es projectava ampliar cra precisament la més prbxi- 
rna al lloc on passava la línia d’alta tensib. 

L’atorgarnent d’una llickncia urbanistim 6s un actc re- 
glat, d’acord amb l’xtiele 247.2 del Dccret Lcgislatiu 
111990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels tex- 
tos legals vigents a Catalunya, per tant, I’Ajuntament no pot 
utilitzar la seva potestat intcrventora en m a W a  urbanística 
per satisfer finalitats d’índolc diferent, ja que aixb suposaria 
que I’aclc administratiu incorrc cn desviaci6 de poder (arti- 
cle 48.1 dc la Llei de Procediment Administratiu), i per tant 
6s anulhblc. 

Atescs aquestes considcracions, el Sindic de Greuges va 
recordar a 1’Ajuntament del Masno~i que, si les obres a les 
quals cs refereix la sol-licitud dc pcrmís de la senyora M. 
s’adeqiien a la normativa vigent, s’atorgui la Ilickncia sense 
sotrnctrc-la rl cap condició de caire suspensiu, aliena a la 
rnatkria urbanistim, corn és la liquidaci6 d’un possiblc deute 
contret per la interessada amb I’ Ajuntament, pel trasllat 
d’una línia d’alta tensió que ja es va efectuar cn el passat i 
que abans -peri> n o  pas ara- impedia i’ampliaci6 projectada 
per la promotora dc la qucixa. 

Alt ramcn t, 1 ’ Ajuntarnen t disposa d ’ alt res in s tru mcn ts 1 e- 
gals per realitxar el crkdit en qiiesti6. 

En el morncnt de tancar la rcdacci6 d’aquest Informe, cl 
Sindic encara no ha rcbut resposta a les scvcs considera- 
cions Ics, quals rcitera posteriorment. 

Queixa n6m. 79/93 
Suspensih i legalikacib d’unes obres efectuades sense Ili- 
ehcia 

El senyor M. cxposh al Sindic dc Grcuges que el passat 
14 de maig dc 1992 va denunciar a I’Ajuntament de Canet 
dc Mar la comissi6 d’una presumpta infracció urbanística 
pcr part d’un veí cn construir un habitatgc utlifamiliar supe- 
rant, segons el promotor de la queixa, el volum adrnes a les 
Norrncs Subsidihies dcl municipi. 

h t k s  cluc Ics obres n o  s’havicn suspks, tot i que, segons 
un Decret Municipal del 20 dc juliol de 1992, cn la cons- 
trucci6 s’havicn prodult algunes modificacions respeclc al 
projecte autoritzat mitjunqant Hickncia, que hauricn de ser 
legalitzades, cl senyor M. ens adreqh la seva queixa. 

D’acord amb 1’ informe em& pcr 1’Ajuntaincnt de Cmct 
dc Mar a petició del Síndic de Greuges, les obres no es van 
suspendre cn aplicaci6 dcl quc preveu I’wticlc 254.3 del 
llecret Legislatiu 111990 dc 12 de juliol, pcrb el consistori 
havia requcrit el propictari a legalitzar Ics modificacions 
prcscntant un projectc rcformat que justifiqués les modifica- 
cions i a definir I’obra que en realitat cs volia executar. Tan- 
mateix, el dcnunciant no havia atks el requeriment. 

Pcr tot aix0, el Síndic de Greuges va recordar a I’csincn- 
tada corpraci6 municipal els deures legals dc suspcndre les 
obres per tal d’cvitar futurs perjudicis i11 propictari, d’incoar 
I’oportu expcdient sancionador i de procedir, rl’acord amb 
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l’article 255 dcl tcxte legal esrncntiit, a restaurar I’ordrc juri- 
clic pertorbat amb la inl‘racci6. 

I,’ Ajuntarnen t de Cilnct dc Mar ha comunicat rcccnirnent 
que cl propietari ha prcscntat el projectc rcfirrmat, que 
d’acord amb I’ordenament urbanistic aplicable, ha cstat le- 
gal i t 7, a t. 

Queixa núrn. 1473193 
Incompliment d’una ordre de 1cRalitxaciÓ 

Ida senyor21 S. es va qucixar al Síndic de Grcugcs dc la 
manca d’actuacih municipal cn rclaci6 amb iincs ohres rea- 
litzadcs il.legalrnent pcls propictaris d’una finca vei‘na il la 
seva al terme municipal de Sabadcll. També es qucixava dc 
les molkstics quc li ocasiona cl funcionament de I’activitat 
dcscnvolupada per ilqücsts particulars, que no tcncn Ilickn- 
cia pcr excrcir-la. 

I.’Ajuntamcnt de Sabadcll va dictar un Ilecret, en data I5 
dc sctcmhrc cle 199 1 ,  pcl qual es rcqueria el promotor de Ics 
obres perquh en el termini dc dos inesos les +just& a la Ili- 
ckncia municipal d’ohrcs majors conccdida el I3 de j ,my de 
1900, i cl 28 (ie novcmlwc cie i 99 1 va dictar un nccsct re- 
querint cl titular per tal que, tamM en el termini de dos mc- 
sos, sol.licit6s l’oportwa Ilic2ncia municipal i ajustés 
l’activitat a les cimdicions i mesurcs corrcctorcs yuc %’hi es- 
tablissin. En data I6 de gcncr de 1992 es va incoar expe- 
dient sancionador contra el titular dc l’activitat pcr inaiica 
de sol-licitud dc llichcia d’xtivitats, i cn data 6 de mart; de 
1 992, per la rcalitzacici cl’obrcs sense Ilickncia urbanistica. 

1 3  Síndic de Greuges va recordar a I’cntitat local csmen- 
t;uin, atks el rcitcrat incompliment del propictari, cl deurc lc- 
gal d’ adoptar Ics mcsiircs prcvistes per I’ordenuinent jurídic 
per tal de restaurar la realitat fisica alterada. h i x b  es, pei 
que fil a la manca de sol-licitud dc IlicEncia d’activitats, prc- 
cintar la maquiniria o instal.laci6 no legalitzada o tancar cl 
local i pel que fa a Ics ribrcs rcalitzades sense IlicEncia, dc- 
molir-les per compte del propietari, ric confonni tal amb cls 
decrets csmcntats. 

L’Ajuntamerrt de Sabadcll, cn resposta al Síndic de Greu- 
ges, va  comunicar que I’acord de c~crnolició restava suspks 
en tant n o  s’qxov@s la revisi6 e n  trimit dcl Pla General de 
Sabadell, cluc podia lcgalitzar les obres efectuades sensc Ili- 
cencia, llevat de l’expcdicnt sancionador, que segueix el seu 
curs. Aixi mateix, I’Ajuntarnerit va informar qut: el titular dc 
l’activitat haviu presentat una part de la docurncntacicj nc- 
cesshrja per obtcnir la prcccptiva llichncia municipal, i que 
si aquesta no se sol-licitava formalment cn cl tcrrnini dc dos 
mesos, 1’ Ajuntament proccdiria a la clausura dc 1’ activitat. 

L’ 1 dc febrcr de 1994, 1’esmentada Corporacih coinunich 
al Síndic que, quant a l’cxpcdicnt de disciplina urbanística, 
s’ha resolt d’irnpmar uiia sanci6 que ja ha  cstat pagada. 
Tmmalcix, i atEs quc la rcvisi6 del Pla General (aprovada 
definitivament el 22 de dcscrnhrc dc 1993) possibilita la le- 
gal itmci6 de Ics obres efectuades sense IlicEnci a, aquestes 
no s’han ciiderrocat atks que el propietari pot sol~licitar 

l’oportwna llickncia. Pcl quc fa a la sol-licitud dc 11icEncia 
d’activitals, es troba pcndent de l’informe de la Comissió 
d’Indústria i Activitats Classificades de Barcelona. No obs- 
tant, el procediment sancionador contínua cn trhrnit. 

Qucixa núm. 2 142192 
RuiIna parcial o rui’na total 

LA senyora M. exposi al Síndic de Greuges l a  scva prco- 
cupaciij i ternor per l’estat de rui’na i total abandó cn qu6 es 
troba un cdifici veí al seu habitatgc. L’hjuntament dc Bada- 
lona, després de I’ensorraincnt d’un pis d’aqucsta finca, va 
decretar-ne la dcmolici6 el 20 dc Juliol de 1989. Es va cfcc- 
tuar nomLs 1, cnderrw d’una part dc l’edifici, concretairient, 
de la fagana fins u la primera crugia; rcspecte a I u  resta de ka 
constiucci6, al cap d’un any, no s’havia reparat ni se n’ha- 
vien tapiat cls acccssos. 

L’A-iunlamcnt de Badalona ens informi3 yuc de primer 
momcnt cs va declarar la rui’nn total de la finca i es va orric- 
n u  la demolici6 mitjanpnt Decrct dc data 20 de juliol de 
1989, pcrh un cop enderrocada la part davantcra dc l’cdifici, 
i an’an d’una visita d’inspeccih dcl tkcnic municipal, es dic- 
th tina nova resoluci6 cl 27 de juliol de 1989, pcr la quid 
s’ordenava al propictari dc I’edifici en ru’ina que aportés un 
infomc t h i c  sobre I’estahilitat estructural de la part dc 
l’irnrnohle que es considerava convenient mantenir, i sobrc 
les mcsures a prendre pcr reforvar-nc l’estructura; ramhi 
s’ordcnava cl tapiatgc total dcls forats que havien quedat al 
descobert a la parct dc chrrega convertida cn faqanu per- 
l’cnderroc de la part afcctadu pcr l’accident. 

Vist cl contingut dc l’informe, el Síndic de Greuges va 
recordar r? I’Ajuntnment de Badalona que, en virtut del prin- 
cipi d’unitat prcdial, aplicable il aquest cas, no cs podia de- 
clarar la ru’ina parcial dc i’cdifici i, per tant, suggerí de 
procedir a I’enderroc total dc la finca. Mentrestant, d i a  
prendre les mesurcs de segurctat nccessiries per cvitar acci- 
den Is. 

Aquest recordatori de dcurcs legals ha estat acceptat per 
1 ’ Aj u II t ament. 

4. Algunes preocupacions dels ciutadans 
en relaci6 amti el medi ambient 

Ei conjunt de qucixes rclativcs a 1st scccio de medi am- 
bient i qualitat dc vida tramitades cn aqucstn Tnstitució du- 
rant 1, any 1993 paicsen la divcrsitat dc prohlernhtiques 
plantejades pels ciutadans. 

Malgrat aquesta diversitat, d’acorcl amb la tipologia dc 
queixes prescntadcs, creiem podcr-lcs agrupar entellent cluc 
les que s’extrxten tot scguit s6n Ics mes representatives de 
les rebudes I’any 1993: 

- rnolkstics que ocasionen aparells d’aire condicionat, 
tant provincnts d’ installacians cfcctuadcs per particulars 
com d’emprcses o indrEstrics sotmeses a llichncia prkvia; 
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- qucixes pcr molksties que ocasioricri tallers rnechnics, 
dedicats en general a activitats industrials u comcrcials (el 
1993 cal destacar quc quantitativament no han cstat tali 
nombroses com anys antcriors les qucixes per molEsties 
produides per bars, pubs o discoteques), 

- moksties per saIolls, problcmes #higiene i salubritat 
produ’ils per animals (tant d’ explotacions agiicoles corn dc 
companyia); en general, rcspectc dcl darrer apartat, c d  des- 
t u c u  cluc cls ciutadans valoren cada dia mes el b6 que és 
gaudir d’un silenci volgut, i nixi s’ha de precisar quc anys 
antcriors eren més escasses Ics qucixcs referides a molcsties 
per animals, salubritat i higiene, i molkstics sonores. 

Per les queixes rebudes s’obscrvn que nquestcs mancan- 
ces són provocadcs per diverses caiiscs, les més destacades 
de Ics quals s6n les scgicnts: 

- mancances de la normativa rcguladora 
- tís  insufkient dels instruments juridics que disposa 

1 ’ Adrninistraci6, concretament la municipi, per donar res- 
posta a unes exigkncies inediarnhicntals i de qualitat dc vicia 
que cada cop s6n mbs assumides i entcscs pels ciutadarrs 
COM un drct bBsic. 

En I’lnfoime elaborat pel Sindic corresponent i1 I ’my 
1992, es vii fcr espccial mcnci6 de Ics qucixcs que els ciutu- 
dans havien presentat de resultcs dc Ics molksties que cls 
causaven els sorolls produytts, tant per activitats comcrcials i 
industrials (les anomenades genericament <<activitats classi- 
ficadesn) com pels derivats d’aparells o d’installacions de 
particulars, no sotmeses n Zlickncia prbvia. 

Corn .ja hem csrncntat antcriorrnent, cl nombre de queixcs 
presentades 1’atiy 1993 ha estat incnor quc en l’cxercici an- 
terior; malgrat aixh, d Síndic es creu en l’obligació de reite- 
rilr quclcom que ja va cxpmar en l’informe anterior: la 
ncccssitat que, en priincr lloc la Generalitat de Catalunya - 
com a titular dc detcrminadcs competkncics lcgislatives mc- 
diambientals-, i cn segon lloc les Corporacions Locals, cn 
tant que administracions amb u n a  potesat normativa derivu- 
da que s’actua a traves d’orclcnances o reglamciits i amb fa- 
cul tats en l’autoiitzacih, control i sancici de les dcnominades 
activitats Clils s ikades,  que cls pcrrneten conkixcr cls hui’ts 
cn la seva regulaciri, procedeixin a una actualitzin i unifi- 
quin la normativa de ics activitats classificadcs. 

Aquest suggeriment, cfcctuat l’ariy 1992, tant en I’ apar- 
tat dc I’lnforme que dc forma especiíica va abordar el som11 
com a agcnt contaminador (BOPC núm. 99, dc 31 de mart; 
de 1993, phgs. 6093 a 6096) corn cn les seves conclusions 
finuls (ROPC núm. 99, de 3 1 de marq de 1993, phg. 61 77) 
ha CIC ser reiterat, atks yuc l ’ m y  1993 els avenqos d’ordrc 
normatiu, en aquesta materia, han cstat molts escassos. 

Quant a I’Ús yuc es fa de la normativa vigent, cs fa palks, 
cn algunes de les rcclamacions ateses, quc Ics corporacions 
locals 110  cxcrccixen atnb tota la intensitat possiblc les po- 
tes tats quc tencn Icgalment atribuides en matcria mediam- 
hicntal i cn especial en rclwi6 amb Ics dcnominades 
<ractivit;its classificades)>. 

A títol d’cxcmple, refcritn les queixcs nlims. 1732192 i 
36h/C33. En tots dos cilsc~s s6n les corporacions locals quc c11 

poc tcmps i de forma directa -cas del primer expedient- o 
indirecta --cas dcl segon- van sol-licitar oricntaciii legal al 
Sindic sohrc les actuacions administratives a adoptar per 
eradicar o, si més no, pal-Iiar, les moiksties denunciades. 

En la queixa 238193 s’ha abordat la problematica abans 
anunciada dels sorolls i molkstics que originen cls aparells 
d’aire condicionat. 
- Queixí1 núm. 942191 d a t i v a  a molesties que ocasio- 

~ i i tva  un ccntrc d’esbarjo dependent dc 1’AdministriciÓ mu- 
n i ci pal. 
- Queixa núm. 1629193, que cxposa Ics malksties que 

ocasionava també un centre d’eesbarjo, en aqucst cas de titu- 
laritat privada. 

En dcfinitiva, creiem que la cunclusió quc es pot treure 
de les qucixcs tramitades l’any 1993 en aquest h b i t  és la 
d’una actuuci6 molt tímida dc les entitats que tenen potcstat 
i competkncies legais en rnatkria cl’activitats classificadcs i 
mediambientals, per tal de fcr complir la normativa de pro- 
tecci6 del medi ambient. 

Queixa num. 942191 
Una activitat molesta en un centrc dcpcndent d’im orga- 
nisme autbnom de l’administració local 

EI senyor A, en nom i reprcsentació d’un grup de vci’ns 
de Reus, cs qucixh al Síndic per les mokstics ocasionades 
per les activitats lúdiques organitzades en un centrc munici- 
pal dcnorninat 1,n Palma, gestionat per l’hstitut Municipal 
d’Acci6 Cultural, organisme autbnam de l’esrnentada cor- 
poració local. 

El Sindic va sol-licitar un infomc a I’Ajuntament de Reus, 
sobrc Ics caracteristiques del local en qiicsti6, Ics activitats que 
s’hi fcicn, horaris que hi regim, denúncies o reclamíwions E- 

budes i respostes quc s’hi havien donat. LA Corporació 1 ~ ~ a l  en 
la scva resposta va indicar en cxtsilctc quc: 

Els horaris de funcionarncnt ercn limitats en tot momcnt 
pcr cvitar molksties als vci’rts, que la policia local vetllava 
perqui: no cs tritnsgredissin les normes quc són d’aaplicacici a 
La Palma, i que ii l’hjuntament no li constavcn altrcs recla- 
macions que les que eventudmcnt es poguessin liavcr fet 
per tckfon, a les quals s’havia donat la resposta adequada. 

Vist l’cscrit de 1’Ajuntamcnt i atks que els veim s’havien 
adrcqat novament a aquesta Instituciii manifestant quc, mal- 
grat Ics dcclaracions de bones intcncions dc l’ Ajuntamcnt, 
Ics molksties persistien, el Síndic va cfcctuar un recordatori 
del deure legal d’ahptar les mesures t&cniqucs, i s i  caliu ju- 
ridi yues, per minimitzar al miixim i intentar fcr desaparkixcr 
Ics possibles molksties generades dc rcsultes de l’activitat 
del citat centrc. Alhora va recordar a I’hjuntanrcnt que era 
coinpcthncia prbpia de les corporacions municipals cl con- 
trol, la supervisi6 i la garantia dcl correcte funcionament 
d’aqucsts tipus d’aactivitats i yuc a més aquesta InstituciG 
valorava quc en el cas concrct de La Palma calia que 
1’Ajuntarnent dcrnostrLs una especial cura, cn la mesura que 
era un ccntre municipal gestionat per 1’ Ajuntament. 
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Finalment, el Síndic va sollicitar a l’esrnentadn corpora- 
cici cluc s’udrecds novament ii aquesta Instituci6 pcr infor- 
mar-la de si acceptava aquest recordatori (uquest;t pcticili 
final era de data 2 1 de maig dc 1993). 

Fins ili momcnt de tancat aqucst Infomc, I’Ajuntamcnt 
no ha respost a aquesta Instituciri, En aterici6 al temps trans- 
corregut, el Sindic valora cpc e l  seu rcctmiutori dc dcurcs 
lcgals no ha cstiit acccptat. 

Qucixa n h .  238193 
Molhsties d’im centre de salut situat als llaixos d’un edi- 
fici d’hhahitatgm 

Dos ciutadans es queixaren al Síndic pcr 11:s pcrsistcnts 
moicstics d’un ccntre cic salut pcizanyent a ~’Area  dc Gcsti6 
5 ,  Costa dc Ponent. Les molksties eren causades pel soroll 
dcls a p ~ c l l s  dc refrigcraciri i caleíacci6, i tarnbd. pel qiie 
produia el pcrsonal de guirclia d’aquell ccntrc. 

14s  interessats ja havicn fet dues rec1;irnxions a I’lnstitut 
Catalh de la Salut, uixi com diverses cornpnrcixcnce?; ai Jii- 

tji& on dcnuriciaren ultrcs conflictes que van derivar en cl 
corresponent judici de faltes. 

Malgrat cluc: la rcspmta dc 1’Institut Catali de la Salut as- 
scgurava als intercssats cluc cs prcndrien Ics mesurcs per po- 
sar f i  R. les molksties causudes pcls sorolls, rcs IIO s’havia fet 
en el momcnt dc la queixa. 

Vista la documcntaci6 aportada pels intcrcssrits i atcses 
les actuacions de les divcrscs administracions implicades, cl 
Síndic cregué oportri rccordar al Ileparlarnent de Sanitat, 
sens pcrjudici de les competEncies niunicipals i judicials 
que incidien cn aquest cas, el deure lcgal d’adoptar les me- 
sures thxiqucs i discipliniirics pei-tincnts, si calgués, pcr tal 
d’esvair qualscvol dubte sobrc 1 ’actuació administrativa ini- 
ciada per rcsoldre el prohicma chjcctc de la clucixa. 

Corresponent a l’escrit dcl Sindic, e l  Tlepartatncnt de Sa- 
nitat va corriunicar que, donat quc d centre de Salut dc Sant 
Pere de Ribcs 6s de titularitat municipal, els sciveis tkcnics 
de la Divisifi dc Illccursos Fisics, IXns i Serveis del Servci 
Catal& de la Salut s’havien posat cn contacte amb l’eriginyer 
respnsablc del ccntrc per tal de requerir-lo cn relaci6 amb 
les mesurcs prcvistcs per resoldre els fets dcnunciats davant 
d’aquella instituci6. 

De les cmvcrses tingudes amb els scrveis tkcnics munici- 
pals sc’n desprengué que I’cstudi d’ insonorikiiciri ja havia 
estat finalitzat i que s’hnvia aprovat la despesa municipal, 
circumsthcia que pcrmctsia I’iirrrninent inici de les o h m  
d ’ apan tall arncnt X Ú  s tic. 

MLs enclavant, cornplcmcntant la infomaci6 ja donada al 
Síndic pel Conseller dc Silnitilt i Segurctut Social el  27 
cl’agost, cs va fer avinent que l’hjuntanient de Sant Pcrc dc 
Kihes havia finalitmt les obrcs d’aYllarnent acfistic i tkmiic 
dc l:i cambra on esta situada la maquinbla cpic prodLiia el 
soroll, i així niateix rcb6cm iitiii cbpia dc la certificcacih 
lliurada pcr 1’Ajuntament ei] qui: es detallen Ics obres fetes 
per esmenar 1’ anornali a. 

Vistos cís informes del Departament de Sanitat i Scgure- 
tat Social i a t h  quc s’havia acollit cl recordatori de deiircs 
legals formulat, el Síndic donh per finalitzndcs Ics actua-. 
cims i així ho va cumunicrtr als interessats i a 1’Ajuntarnent 
CSrnCIItat.  

Abans de tancar la rcdacci6 dcl present Infonnc, els afec- 
tats pel soroll s’han tornat il aldrcpr u aqucsta Instituci6 i 
han fet avincnt quc persisteixen les molksties causadcs pel 
personal. Per uixci, consideranl sols parcialment resolt cl 
conflicte, caldri tornar a demanar al Departaincnt i Ajunta- 
rncnt que ailli cl sostre dc I’tiahitaciii on descansa cl pcrso- 
11id del centre dc salut. 

Queixa núm. 1732192 
L’lldministracih snHicita l’actuncih del Síndic 

L’A.junlament de Malgrat de Mar, mitjanpnt escrit de 
l’alcaldia, s’adrcqh ai Síndic prcwupat per les rcitcracics cle- 
núncics dels veins i propietaris d’un bloc dc pisos dcl tcrrne 
municipal que es queixaven dc les molihtics prdu’ides pcl 
Cuncionument d’un taElcr dc rnwipulaci6 de productes ali- 
mcntaris. X,’Ajuntament finalitzava cl scu escrit informant 
el Síndic quc d’aquell scu mateix escrit en donava trasllat a 
Sanitat, Seguretat Industrial, Defensa de! Consumidor i 
Medi Ambient. 

El Síndic, valorant la preocupacih quc produi’a en cl 
consistori la situaci6 descrita, vit efcctuar determinades 
gestions, amb vista quc, Ics cntitats amb compctkncies 
en rlyucsta matEria i ,  cn primer Iloc, el mateix Ajunta- 
ment adoptessin els acords i resoluciuns legals proce- 
dents. 

El mes d’agost de 1993, la Corporaci6 municipal cornuni- 
ch nl Sindic ics actuacions dutes ii terme, amb un dctall ilcls 
informes cmcsos pcl ilcpartamcnt dc Sanitat i Seguretat SI)- 
cia1 (Dclcgació Territorial de Barcclnna) i per l’hginycr. 
tnunicipal i el Cap Local de Sanitat, a mes dc la resolucici dc 
l’alcaldia del mateix incs d’agost, en virtut de la yuiil c o m -  
nicava al titular dc l’activitat, senyor O, yuc sc li  conccdin 
un termini de sis mesos a comptar dcs del dia 14 d’iigOSt, 
pcr traslladar 1’ activitat a <<una zona adequada>> (I ’cscrit no 
precisava qu& cntcnia aquella Corporaci6 per mona adequa- 
da>>). Posteriorment, ]’Ajuntament va precisar que I’activitat 
estava situada cn sbl urhh i calia en tot cas que quedks situa 
da cn sbl industriul). 

La rcsolucih advertia aixi mateix el titular de I’activitat 
que, si cn CE termini fixat no traslladava I’explotaci6 en 
qiiesti6, 1’A-juntainent adoptaria les mesurcs oportunes, que 
podien arribar il. la retirada temporal o definitiva dc la lli&- 
cia i a Iu clausura dc l’activitat. 

El Síndic, vistcs Ics resolucions adoptades per 1’Ajunta- 
mcnt, va efectuar un darrer recordatori dc clcures legals cn 
un doble sentit. 

Primer, recordant quc 1’Ajun tarncnt te competbncia i po- 
testat legal suficicnt per adoptar cls acords i Ics rcsulucioiis 
conduents a rcsoldre ¡a probíemhtica yuc cxposa. 
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Segon, instar 1, Administració a prosseguir cn la tramita- 
ci6 dc l’expedicnt obert en compliment del principi d’cxe- 
cució dels propis mes ,  fins a la total i completa finalitzacih. 

Aquest rccordatori de deurcs Ecgals no  ha estat cxpressa- 
ment respost per I’Ajuntament. 

Queixa núm. 366193 
‘Tincnqa massiva d’anirnals en nuclis urbans. Una possi- 
ble activitat molesta i insalubre escassamcnt regulada 

EI senyor T, davant Ics rnolCsties ocasionades per una ca- 
bana amb gaiicb6 una dotzena dc gossos situada en un tc- 
rreny propietat del scnyor N. dins del tcrme municipal 
d’IIostalric, vil denunciar al Síndic una suposada inactivitat 
municipal. E n  resposta a la peticih d’inforrne, la Corporació 
informh de les actuacions practicades, quc consistien cn di- 
versos informcs emesos per la policia local i una carta 
adreqada per l’alcallde al senyor N., rnitjmqmt la qual, cn 
tant que propietari dcl terrcny i dels gossos que ocasionaven 
les molksties denunciades, sc li cfcctuava un recordatori del 
deure d’obscrvar el que prcvcuen les ordcr-ianccs de policia i 
bon govern, amb l’advertirnent yuc, cn cas d’incompliment, 
cs procediria a imposar Ecs mesures sancionadores previstes. 
La citada carta em del incs dc setemhrc CIC 1992, i la queixa 
es va presentar al Síndic I’any 1993, la qual cosa podia fer 
suposar que I’advertimcnt municipal n o  havia estat suficient 
i cluc tampoc n o  s’havia adoptat cap resolucici n acord pcr 
tal que les molkstics desapareguessin. 

Davant les reiterades queixcs del senyor T., el Sindic va 
consider2 quc l’actuació de I ’  Ajuntament podia mul ta r  in- 
suficient i s’hi va posar novament en coniacte. La Clorpora- 
ci6 va manifestar la seva intcncici de trobar vics legals dc 
soluci6 al cas exposat, que no havia quedat resolt, i reconci- 
xia alhora quc cls instruments juridics dc quk disposava 
I ’  Ajuntament 11o ofcrien garanties suficients pcrquC les mo- 
lestics cessessin. 

En aqucsta situació, el Síndic es torni a ndrcpr a 1’Ajun- 
tainent d’Tiostalric, amb un rccordatori de deurcs legals i 
una recomanació. Respecte al recorclattori de dcures legals i 
malgrat reconkixcr que aquesta matkria ha cstat escassa- 
rncnt desenvolupada, es va comunicar a i’ Ajuntarncnt quc, 
fins i tot tenint cn compte quc la citada activitat (tincya 
massiva d’anirnals en iiucli urhh) no és expressanient reco- 

llida en el Reglament d’ktivitats Molestes, Insalubres, No- 
cives i Perilloses, cal considerar-la sotmcsa a Ics prescrip- 
cions del citat Regiament, en tant que activitat rnolcsta, 
pels sorolls i olors dels animals i que €ins i tot es podria 
considerar possi hlcmen t insaiubre. Així, aquesta Insti tu - 
ci6 recordh cl deure legal d’iinstar el titular de l’activitat a 
legalitzar-la de conformitat amb l’article 29 del citat pre- 
cepte lcgal. 

D’altra banda, el Slndic va recomanar a la Corporació 
que acotés i concrctés de forma més precisa aquesta rnatkria 
en I’ordcnanqa municipal que rcgula parcialmcnt aquestes 
situaciom, Concretament va indicar a I ’  Ajuntarncnt lla pos- 
sibilitat que, pcr acord plenari, s’ampliessin les Ordenances 
dc Policia i Bon Govcm, i se li va facilitar &pia d’ordenan- 
ces que altres corporacions ja han aprovat pcr tal de palliar 
aquests problemes (entre altra documentació, s’enviii a Hos- 
talric la normativa de ]’Ajuntament de Torreiles de Llobrc- 
gat, aprovada arran dc la intervenciij del Sindic per ra6 
d’unes molkstics similars a lcs denunciades en l’cxpcdient 
de rcfcrhcia). 

El Síndic rcsta a I’espera dc la resoluci6 quc aáopti 
I’hjuntarnciit pel que respecta a l’acceptaci6 de les considc- 
racions efectuadcs. 

Queixa núm. 1629193 
Penya Blau-grana i sorolls 

La scnyora O. es va adrqar al Sindic el 26 d’absil, mani- 
fcstant la seva queixa per les molesties de sorolls i vibra- 
cions produils pel local públic Penya Blau-grana, situat al 
pis del costat. La interessada havia interposat una deniíncia 
davant 1’Ajuntament de Ripoll cl mes d’abril, perb Ics mno- 
lEsties continuaven, 

El Sindic es va adrcqrtr a l’esmentat Ajuntament derna- 
nant el correspoiicnt informe. Dc la rcsposta rebuda sc’n 
desprcnia que 1’Ajuntamcnt havia iniciat Ics actuacions per- 
tinents a fi  de trobar la millor i mes rhpida soiuci6 per a 
ambdues parts. S’havien tingut rcunions amb cls afectats i 
I’ Ajuntament treballava en divcrses alternatives, corn per 
exemple ccrcar un altrc cmplaprnent a la penya, si no mi- 
hava a un acord cntrc totes dues parts. 

El Sindic, despres d’aqucsta infonnaci6, va donar pcc 
acabada la scva actuacili i va procedir a arxivar I’expedient. 
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S E C C P ~  3: TRIBUTARIA 

1. INTRODUCCI~ 11. TrPOLOGXA DE LES QUEIXES 

En el decurs de l’any 1993 la tipologia de Ics queixes pre- 
sentades al Síndic en I’kmbit tributari -en cl qual s’han re- 
solt 35 consultcs, atEs 81 visitcs i rebut 175 queixes-(vcgeu 
la prcscntació dc ]’Informe quant a la classificacih d’actua- 
cims), ha estat vinculada a la realitat econbmica del país, i 
en alguna mesura rcflccteix ur1 augment de la pressi6 fiscal, 
que una part significativa dels contribuents quc han acudit a 
la Institucib han considcmt no assumibtc. 

En major mesura el contingut de Ics queixes anavcn refe- 
ridcs als tributs dc Ics administracions locals. Cal precisar, 
pero, que l’cxistknciu d’un major nombre de queixes pcl 
que fa a la tributació municipal no es pi valorar com un fet 
casual, sin6 quc cl nombre de figurcs tributiries que intc- 
gren la Hisenda Local és, amb diferbncia, molt més elevat 
que, per exemple, el que correspon il triibulacili dc la Hfiscn- 
da Autonbmica, encara quc la pressi6 fiscal que se’n deriva 
sigui menor. 

Un clevat grup de qucixcs han respost a la disconformitat 
dels ciutadans, n o  tan sols amb el fet estricte de la imposici6 
fiscal, sin6 taInh6 amb el procediment de gestionar-la. 

S’han reiterat queixcs similars a les d’anys prcccdcnts so- 
brc la inohscrvanga d’ofici de la prcscripció per part de I’ad- 
ministració, rctarrd en la dcvoluci6 d’ ingressos indeguts, 
ernbargamcnt CIC béns -en especial de comptes corrents-- 
quan no cra procedent d’efectuar-ho, rnilnccmces pel que fa 
a la correcta notificació dcls tributs, etc. En quest  punt vo- 
lem dcstacar que, un cop més, cls contribuents manifesten la 
seva indefcnsi6 davant la forma dc notificaci6 dels tributs 
anomenats d e  cobrament peribdic~, que ei Sinrlic ja va 
tractar en I’Iriforme de 1991 (vcgcu BOPC número 4, de 15 
cl’abril de 1992, phgines 97 a 100). 

Finalment, cal destacar que han estat nombroses les 
queixes cn les quals els contribucrits han expressat al Síndic 
la impossibilitat d’obtenir resposta de l’Administrici6 a re- 
cursos en quk posaven dc manifcst csrades materials que en 
la  majoria d’ocasions havicn produi’t un enriquiment injust a 
1’Administracici. En aquest punt cal significar quc, en relu- 
ció amb aqucstcs queixes, el Síndic ha efectuat els recorda- 
toris dels deures lcgals pertinents o, quan s’ha cscaigut, cls 
suggerimcints quc ha cstimat oportuns, que en la majoria de 
casos han cstat acceptats pcr les citades cntitats de dret pli- 
blic. 

- -- rl- 

TRE3UTS 
Tributs cstatíils - Impost sobre la rcnda de Ics 

personcs físiqucs 
- Impost sobrc cl valor afegit 

- -.. . - -- 

Tributs aiitonbmics - Tributs cedits: 
Impost sobre transmissions 
patrimonials i Actes jurídics 
documentals 
Impost general dc successions 
i donacions 
- T~XCS 

- 

Tmposici6 local - Impostos 
- Taxes 
- Contribucions especials 

-- -- 

ALTRES INGRESSOS 
PÚBLICS - Prcus públics 

G E S T I ~  TRIBUTARIA - Organitzacib 
Desc 00 rdi nació entrc 
administracions 
Duplicitat en padrons 
- Liquidació: 
Errades en la idcntificaci6 
de I subjecte passiii 
Devolució ingressos indcguts 
Inobservanqa del procediment 
legalment establert pcr notificar 
cls ingressos de Dret Públic 
- Recaptaci6: 
Especial rcfcrbncia a la 
rccaptació de &bits municipals 
cn procediment executiu 
per via de dclcgacici 
Indefensió dcl ciutcarlh pcr 
notificacions dc constrenyiment 
incorxec tes 
Limits legals a l’ernbargament 
de b h s  en el  procediment 
executiu (per tributs i sancions) 
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111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES JIbLUS- 
TRATIVES 

1 J’rohlcrncs diversos a l’hmhit trillutari 

LCS qucixcs i rcclamacions quc els ciutadans han formu- 
lat cl 1993 al Síndic per discon€ormitat contra detcrminadcs 
actuacions de I’ Adrninistracici cn matkria tributaria cs poden 
díissificar bhsicament cn dos giups: 

1 .- qucixes ciciivades d’actcs de gesti6 tributhria, 
2.- clucixcs dirnanants de I’aplicaci6 de normes tributhics 

aprwadcs pel Parlament de Catalunya, dcpartaments dc la 
Generalitat O cntitats locals (en Ús de les atribucions legal- 
meni conferides), que segons els contribuents imposen exac- 
cions cxcessivcs o que permeten aplicacions incorrectes. 

Kcspccte al primer grup, cal significar Ics reclamacions 
en quk eis ciutadans han posat dc manifcst crradcs adminis- 
tratives -algunes d’cilcs d’ordre material- que en tot cas els 
havien produi’t o podien produir pcrjudicis econbmics en el 
seu patrimoni. En aquest scntit, podem citar qucixcs corn les 
nljrneros I 9 36193,946193 i 664192. 

Cat destacar també altres queixes, com les tractades als 
cxpedients númcros 1 74/93, X29/92 i I996/92 (en aquesta 
última la rcsolucici del Síndic fou dc desembre del 1992, pcr 
bé quc la rcsposta de t’Administraci6 es produí l’any 19931, 
rcspecte a Ics quals el Sindic va formular w-ecordatoris dc 
deures legals>) , que, acceptats pcr les administracions aí‘ec- 
tadcs, permeteren resoldre cls greuges quc una actuació ad- 
r n i n i s t d v a  de cairc tributari havia pogut ocasionar sobre el 
patrimoni i els drets dcls contribuents en tant que subjectcs 
passius dels tributs. 

Finalment, volcni fer esment d’un prolhna quc cs va 
plantejar -amb caracteristiqucs molt similars- cn ducs cor- 
poracions locals -als ajuntaments del Masnou i de Tossa de 
Mar- que van donar lloc als expcdicnts 219 t/92,2397/92. 

Dins del segon grup (queixes derivades de normes trihu- 
thics quc els ciutadans consideren cluc imposen exaccions 
exccssivcs), se’n destaquen dues situacions que dc fonna 
cspeciul han sensibilitzat els contribuents al llarg de l ’ m y  
1993, si bk porten causa d’anys anteriors: cn primer lloc, el 
conflicte atiomcnat d e l  preu i del rebut CIC l’aiguan, que va 
scr ohjectc d’una acci6 nicdial del, Síndic, que es va donar 
per finalitzada el 17 de novembrc de 1993. No havent-sc 
proclu’it un acord final entre lcs parts que van intervenir en el 
citat canflicte, cl Síndic, en Ús de les facultats i cornpeth- 
cies cluc tk legalment conferidcs, va emetre una resolució 
yuc ha estat comunicada il les diferents administracions 
afectades per la problemilica en qiicsti6. 

En la resolució citada, el Síndic cfcctua un seguit dc rcco- 
minacions i suggcrirncnts de carhcter gcneral quc obvicm 
reproduir atks quc cs desenvolupen en la secció dc l’lnfor- 
mc destinada ii recollir aquestcs actuacions de la Instituci6 
(vegcu queixa nDrn.1907192). 

El segon afcr que de forma prou generalitzada ha suscitat 
les queixes dels ciutadans ha estat l’establimcnt, l’any 1992, 
de I’anomenac recarrec sobre 1’Imposl de Rkns Zmmoblcs, 

aprovat i rcqucrit pcr 1’Entitat Metropolitana dcl Transport, 
Aquesta protesta es prolongh al llarg de 1993. 

Aquest problema ha cstat examinat pel Síndic, el qual ha 
concretat la seva actuaci6 en un seguit dc suggeriments i re- 
comanacions rl’ordrc lcgd -bhsicament sabre la forma 
d’aprovaci6, notificaci6 i exacció dcl citat rcchrrcc-, que fo- 
ren adreqades a I’Entititt Mctropolitana citada. Igual que en 
el cas de I’ariorncnat ((preu dc ]’aigua>>, el tractarncnt que 
aquesta Jnstitucici ha donat al cas en qüestici, 6s abordat en 
I’apartat dc recomanacions i suggeriments dc carhcter gene- 
ral (vegeu queixa n6m. 1 190193). 

Finalmcnt, volem fer esment que en el dccurs de 1993 ha 
estat tanbé apreciable el nombre de queixes de contribuents 
yuc manifestaven la seva disconformitat amb la forma de 
regulaci6, a la Llei dc les Hisendes Locals, de l’acredita- 
ment dc l’lmpost d% Activitats Econbmiques, atks que, 
d ’ a c m l  amb la citada norma, malgrat que el subjecte passiu 
dcl tribut cn qiiesti6 cessés en l’nctivitat abans de finalitzar 
l’cxercici cconbmic, cs veia obligat a satisfer I’fmport del 
tribut cori-csponcnt SI tot I’any natural. 

Recentment, rnitjanqant la Llei 211993, dc 29 de desem- 
bre (BOI; 31 dc dcsembre dc 1993) s’ha modificat la regula- 
ci6 exjstenl, a t h  que l’article 8.5 dc la citada llci estableix: 

<<Se añude un scgundo párrafo al apartado 2 del articulo 
90 dc la Lcy 39/1988, de 213 de dicicrnbrc, reguladora dc las 
haciendas Localcs, con la siguiente redacci6n: 

>>hsimismo, y en el caso de haja por ccse en el cjcrcicio 
dc la actividad, las cuotas serrin prorateables por trimestres 
naturales, cxcluido aquel en el quc sc produzca dicho ccse. 
A tal fin 10s sujetos pasivos podran solicitar la dcvoluciÓn 
de la parte dc la cuota corrcspondientc a 10s trimestres natu- 
rales en 10s quc no sc hubiere ejercido la actividad.>> 

Amb aquesta modificació legal valorcm que es resol un 
grcugc produi‘t pcr una norma molt possiblement atcmpta- 
toria al principi de capacitat: econbmica. 

Per acubar s’csmenta l’actuaci6 del Silidic en relaci6 a 
1’ embargament dc comptcs decretat pcr irnpagament dc 
niultcs de trinsit, que va ser objecte dc varics considcra- 
cims durant l’any 1992( vegeu queixes núms. 1849192, 
628193 i 7 18193). 

Queixa núm. 664192 
Manca d’accés a un expedient de liquidaci6 de 1’”impost 
sobre szlccessions i donacions 

IA scnyora V. va presentar queixa al Síndic, per riij dcl 
silenci administratiu del Departament d’Economia i Finan- 
ces, (Dclcgaci6 territorial dc Llcida), davant la sol4 icitud 
formulada per la reclamant, amb vista a. tenir accés a l’expe- 
dicnt número 6681 1986, relatiu a una liquidació practicada 
respecte a I’irnpst sobre successions i donacions. 

Admesa r2 trimit la queixa, el Síndic efcctui determina- 
cles gestiotis conduents a resoldrc la siiuaci6 d’indcfensió 
que podia ocasionar a la scnyora V. la impossibilitat d’acce- 
dir al citat expedient per tal de poder efectuar, un cop exa- 
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minada aquesta documcntaci6, Ics akgacions que cstimks 
oportunes. 

Finalment la rcclainant s’ adrcqii al Sindic inanifestant quc 
despres de mes de sis anys I’ArZdininistració havia atks la 
scva scd-licitud inicial, és a dir, de podcr consultar i exami- 
tim un cxpcdicnt administratiu. 

Queixa núm. 829/92 
Descoordinaci6 entre admini straclons, amb perjudicis 
econhmics d subjecte passiu 

El scnyor M. va prcscntar queixa davant el Síndic per tal 
com cs considerava grcurnent lesionat per  I ’A.juntament de 
Calafell en els seus drets com a ciutadi i contribuent, i aixi 
mateix en eis seus interessos patrimonials, c11 la mesura yuc 
aquella Corporaci6 havia decretat l’cmbargamcnt d’una fin- 
ca dc la seva propietat pel presumpte impagament d’uns 
&bits tributaris corrcsponents a l’lmpost de M n s  irnmoblcs 
(IBI) dcls cxcrcicis 1990 i 1991, tot i que en realitat I’impa- 
gament no era tal, atks quc Ics dades cadastrals del citat irn- 
post havien estat impugnades pel subjectc passiu, cluc 
considerava quc el Ccntro CIC GcstiÓn y Coopcración Tribu- 
taris (Organ gcstor del dit impost) havia com& un error en 
el moment de calcular i fixar cl valor cadastral del bé irnrno- 
hlc esmentat. 

L’Ajunlarncnt, a petic5 del Síndic, indich quc el scnyor 
M. l i  havia manifestat cn rlivcrscs ocasions aquesta situació 
rnitjanqant e Is cvrresponent s escrits i doctimcntaci6 acredi- 
tativa, sl b6 no s’havicn pres en consideració CII cap mo- 
rnciit les circumsthncics legals ai-lcgadcs pel contrihucnt. 

Admesa a trhmit i cstudiada la qucixa, aquesta Instituciri 
va cntcndrc quc s’havia produ’it tina possible dcscoordinaci6 
administrativa entre I’brgan gcstor dc I’impost i I’ Ajunta- 
ment, i cl rcsultat d’aqucsta situlici6 revertia en cl fet que 
s’hagués obcrt un procediment de conslrenyimcnt que es 
trohava ja cn fase ci’emhargament. 

E I  Síndic, rnitjantjant escrit dc 5 de juny dc 1992, es va 
adi.ct;iu* a 1’ Ajuntament de Cal;ifell, al qual manifesti quc, des 
d’un punt de vistil d’estricta lcgditat tributhia, I’ Ajuntament 
podia iniciar un proccdimcnt de constreny imcnt contra d s  
bdns dcl scnyor M, a h  que el recursos que havia presentat no 
havien csw avalats o garantits, per la qual cosa no cs suspenia 
l’acció cobratbrin. AixO no obstant, el Sinclic va assenyalar a 
1’ Ajuntament yuc la manca de resposta als rccucsos interposats 
ocasionwa una clara indefensici al contribuent . 

En definitiva, el que inicialtncnt cs podia considerar 
I’exercici d’unn potestat certament legitima, pot ocasionar i 
de fct ocasiuna grcus perjudicis cconbrnics a l’administriit 
en la mesura quc cl proccdiment cle constrenyiment va 
prosseguir fins i tot tenint concjxernent d’~ ina  pxsible erra- 
da material susccptiblc d7 ocasimar la nuldital dc totes Ics 
actuacions practicades en proccdiinent executiu. 

1,’Ajuntamcnt de Calafcll, per Decrct 298/1993, atenent 
el recordatori efcctiiut pcr aqucsta Instituci6, procedi tot sc- 
guit a les accions següents: 

- aixecar i’crnbargament dc 1st finca propietat dcl scnyor M. 
- aprovar les haixcs dc les liquidacions corrcsponents als 

exercicis de 1990, 1991, I’impagameni de les quals havia 
motivat l’embargament del bk immoble. 

- passar a període voluntari de recaptaci6 el rcbut corres- 
ponent r? E’my 1992, per import de 19.491 pcssctcs, quc ja 
es trobava en via executiva. 

Qucixa núm. 1996192 
Duplicitat en el pagament dels tributs 

La senyora M. vil presentar escrit de queixa ai Síndic, 
munifestant el seu desacord en relaci6 amb la liquidaciri que 
de 1’ Impost sobrc Vehiclcs dc Traccili Mechica corrcspo- 
ncnt a l’excrcici 1992 l i  havia practicat I’Ajuntamciit de To- 
rredembarra. 

La scnyora M. fonamentava la SCVB disconformitat res- 
pccte a la citada liquidació en el fet que I’csmentat vehicle 
figurava donat d’alla en el municipi de Rcus (lloc de rcsi- 
dcncia en aqucll moment de la rcclamant) i, d’altril banda, 
perquE, d’acord amb alli> quc cstableix l’articlc 98 de la Llei 
Reguladora de les Hisenties LAXIIS, la liyuiclacici i recapta- 
ciri dc l’impost correspon a I’Ajuntament dcl domicili quc 
consta en el permís de circdaci6 del vehicle, en el qual do- 
cument el domicili de la scnyora M, era al municipi de Rcus 
i no pas al dc Torredembarra. 

El Síndic x’adrq‘i cl 9 dc dcscmbre de 1992 a I’Ajuntament 
de Torreckmhdm, al qual sollicith dc rcsolilre de forma ex- 
pressa la rcclamzici de la promotora de la queixa i de pmndrc en 
considcmció les argumentacions legals per ella efwtuadcs. 

El ~ C N  de gcncr dc 1993, la citada Corporaci6 va trarne- 
t w  a aquesta Instituci6 cbpia del Decret de I’Alcaldia de 
data 30 de desembre cle 1992, en virtut dcl qual s’cstimava 
la reclamaci6 de la scnyoni M., es procedia a mul-lar la li- 
quidació dcl dit impost corrcsponent a 1’any 1992, i cs de- 
cretava alhora la baixa definitiva en el Padr6 corrcsponent 
al citat impost. 

Qucixes núms. 21 9 1/92 i 2397/92 
Inobservanqa del procediment cn fracciomamerpts de pa- 
gament de dghits tributaris 

Les senyores V. i D, van presentar escrit de queixa &i- 

vant cl Síndic manifestant la seva disconfonnitat m b  les 
actuacions dels ajuntaments del Masnou i de Tossa dc Mar, 
rcspectivament, per raó dels procediments dc constrenyi- 
incnt que s’havien obert contra els SCUS patrimonis per im- 
pagament d’uns dkhits tributaris rcspccte als qual Ics 
reclamants alelegaven quc cxistia fraccionament de paga- 
ment concedit pcls citats ajuntaments. 

Admeses a trimit totes dues qucixcs i sol-licitats els pre- 
ceptius int‘orlncs, el Síndic va considerar que efectivament 
es podria hwer wasionat lesió jurídica a les reclamants, 
atks que s’havia acordat iniciar la via dc constrenyiment 
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1x1s citats &bits una forma iirhitrbia, at&s quc en cap dels 
dos supbsits no cxistia cap acord ni resahiciri expressa de 
I’udministraci6 atorgant el fraccionament de pagament, ni 
s’liavien fixal, per tant, els pcriodes pcr cfcctuar els paga- 
rncnts fraccionats, pcl qual motiu esdevenia utla &cisi6 ar- 
hitrhria de !es citades corporacions decidir cl icmps o 
pcriode en quk aquests &bits ja no cs podicn pagar en vo- 
lunthria i passavcn a exigir-sc per vin dc constrenyiment. 

Alcsa I n  sitnacici exposada, quc, per altra banda, el Síndic 
considera perjudicial per a la mateixa Adrninistrxi6, pcr la 
iicgativa reiterada dels subjectcs passius a ekctuar uns pa- 
garncnts d’uns tributs corrcctarnent liquidats, el Síndic 
s’adrct;B a tots dos municipis pcr rccordar-los cls deures le- 
gals, en el sentit que es decretés la irnproccdkncia de la via 
cxccutiva oberta sobre els dEbits tributaris indicats; s’adop- 
tés un acord exprés i formal de Craccionamcnt de pagament 
pcr part de I’brgan competcnt dels respcctius ajuntaments, 
amb fixacici clara dels pcriodcs de pagament Craccimat i es 
notifiquessin els acords oportuns a les interessades. Així 
mateix cl Síndic consideri cluc, si, rnalgmt aquests acords 
(yue de forma obligada s’hiwicn d’adoptar segons cl quc cs- 
tahleixen Ics normes de procedimcnt recaptatori), cls sub- 
jcctcs passius cfectivamcnt no satisfcien els imports 
fraccionats, Ics corporacions estavcn Icgitiwades plenament 
per aciuar en via dc constrenyimcnt. 

L’Ajuntament de Tossa dc Mar, pcr acord de la Comissi6 
dc Govern va resoldre dc forma cxprcssa no prendrc cn 
compte el recordatori de dcures legals formulat pel Sindic, 
discrepant dc Ics consfdcracions (1’ aquesta Instituciri. 

E’ Ajuntament del Masnou va acceptar el recordatori de 
dcurcs legals formulat i vil rcposar la liquidació a periodc 
voluntari amb exposici6 dcls tcrminis dc pagament. 

Qucixa num. 174/93 
Colsramcnt indegut dc dkbits tributaris i duplicitat en el 
paffwrncnt 

El senyor M. va preescntal’ queixa daviint el Síndic a causa 
d’havcr-se vist obligat il satisfer a la Trcsorcria de 1’Ajuntu- 
mcni de Calafcli la quantitat de 32 I .  I58 pessctcs, comespo- 
ncnt a uns rebuts suposadament impagats per cnnccptc de 
1’ antiga Contribució Tcrritarial Urbana, {CTU) dels anys 
1981 a 1986, i de I’Impost de B h s  Irnrnohles (IBI) dels 
excrcicis I990 a 1992. 

GI reclamant aportava al scu escrit de queixa docuincnta- 
ci6 acrcditativn dels fcts scgücnts: 

a> quc cls rcbuts de la CTU corrcsponcnts als exercicis 
198 1 ii 1985 ja havicn estat satisfets rnitjany-it el correspo- 
nutit abon;mcnt (Eiquidacici directa practicada per la IIiscn- 
da Estatal l’any I989), d’aquclla situacili cs podia 
ticsprendrc, doncs, quc s’havia pmduYt un ingrés indegut pcr 
duplicitat en cl pagamunt; 

b) rcspecte a la resta de rebuts, relatius als cxercicis 
19236- 1992, no havicn estat objecte de cap tipus de notifica- 
cirj CII foi-tna (cal precisar que cl reclamant té la seva resi- 

dkncia habitual a Alemanya) i ,  per tant, eis recimecs quc se 
li imposaven sobrc els citats rebuts podicn considerar-se im- 
proccdcnts, atks que, havent variat cn successius excrcicis 
cls períodes dc cobrament i no tenint concixcmcnt d’aquesta 
circurnsthncia el subjcctc passiu, aquestes nc-iacions adminis- 
tratives l i  havien ocasionat un prjudici econbmic evident. 

E1 6 de juliol dc 1993 cl Síndic va efectuar un recordatori 
de dcures lcgals B t’hjuntament de Calafell, a fi que es rc- 
tomés al senyor M. I’irnporí dels rebuts dc CTU (1981- 
1985) quc provadamcnt ja havia satisfet, i així mateix 
proposh que li fossin rctomats els recirrccs dc constrenyi- 
ment de la resta dels rcbuts (1 986- 1992), i cl de 1992, que cl 
S indi c considera indegudament cobrats. 

L’ Ajuntament, pcr Decret 29 111993 d’agost, estimant i 
prcncnt cii considcraci6 e1 recordatori i el suggeriment del 
Sindic, procedí a realitzar Ics citades devolucions, per im- 
port de 79.896 pcssctcs, corrcsponents als rebuts sutisfcts per 
duplicat, i de 53.526 pcssctm en conccptc de mc5rrecs cobrats 
cn els rcbuts corresponents alls cxcrcicis dc 1986 a 1992. 

Qucixa mim. 94-6/93 
Improeedkncia d’aplicaci6 d’una taxa 

La senyora F. s’adreqh al Síndic manifestant la scva discon- 
formitat amb In liquidació (import: 193.580 pcssetes) quc l i  ha- 
via practicat l’njuntament dc Vilafranca dcl Pcnedks en 
conccptc clc d r c t s  de Ilickncia d’obertura)> per rad dc I’activi- 
tat pmfcssional que cxercia com a titular cvuna gestoria. 

Prkviment, la reclamant havia presentat rccurs de reposi- 
ció davant la Corporaci6 local, el qual li fou desestimat pcr 
acord de la Comissió Municipal dc Gaveni. 

Descstimilt cl citat recurs, la senyora F. havia d’entrar en 
la via contenciosa administrativa i, en tot cas, dipositar o 
~ v a l a r  el suposat &bit tributari. 

Tot i que va interposar cl preceptiu rccurs contenci6s i va 
saiisfer el ticbit, va presentar, alhora, una qucixit davant 
ayucsta Instilució. Un cop adrncsa a trirnit i cfcctuat I’estu- 
di pertinent dc la qiiestió, el Síndic s’adreqi a 1’AIcalde dc 
Vilafranca, suggcrint quc cs revisessin cls actes liquidatoris 
amb vista a valorar si eren rcalment proccdcnts, atks quc hi 
ha m a  nombrosa jurisprudkncia, tant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya com del Tribunal Suprem, que esti- 
ma contrhria a dret l’exaccili d’una taxa pel coriccptc 
d’obertuca d’cstabliment pel fet cl’instal.lar o obrir despatx 
profcssional Aquest suggcriment del Sindic s ’efectuh mi- 
t jaqant  cscrit del 3 de juliol de 1993. 

La Comissi6 de Govern de l’Akjuntament, en sessi6 del 15 
dc novembre d’enguany, va prendrc l’acord d’acccptar el 
suggesirncnt d’ aquesta Institució i proccdí a la devoluci6 de 
!’import corresponent a la taxa, per un  total de 247.223 
pessetes (103.580 pcssetes de principal; 38.7 l h  pcssetes dc 
rccarrcc dc constrenyimcnt, 14.777 licssctes d’ intercssos de 
demora i 150 pcssetcs per costcs). 

La titular de I’activitat profcssional va vcurc en definitiva 
estimat cl scu recurs, retornades les quantitats indcguda- 
ment rccaptades pes 1’ Ajuntament i alhora va podcr desistir 
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dcl recurs contcnci6s que ja  havia iniciat davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

Qucixa núm. 1 136/93 
Procediment de constrenyiment decretat per irnpsga- 
ment d’un &bit tributari prescrit 

El scnyor H ,  va presentar queixa davant cl Síndic cxpo- 
sant la seva disconformitat per rao de I’cmbargament de quk 
havia estat objecte la seva nbniiria en el proccdirnent cle 
constrenyiment iniciat per la ‘Tresorcria del Departament 
d’Econainia i Financcs dc la Generalitat (Dclcgacih Tcrrito- 
rial de Bar-cclona) per un prcsuinpte impagament dc I’irn- 
post de luxe corresponent a l’cxercici de 1979. 

El reclamant havia interposat un recurs (seiisc avalar el 
dCbii), que no havia estat resolt per l’administraci6 intc- 
rcssada en la data quc va prcscntar queixa, 

Admesa a trirnit la queixa, el Sindic s’adrcqi a la Treso- 
reria del Departament d’liconomia i Finances, sol.licitant 
que cs procedís a la revisici del citat expedient per Iu proh- 
ahlc pmcripcih dc l’accih cobrathria promogucla per l’ad- 
ministració, i a fi que cn tot cas es don& resposta expressa 
al recurs intcrposat pel scnyor S. 

En data 14 dc juliol dc 1993, cl tresorer resolgué el recurs 
interposat pel senyor B., I’cstirnii en tots els seus extrems i 
dccrcth la ndlitat cic la providkncia de constrenyiment dic- 
tada anteiiormcnt pel suposat impagament dc I’irnpost de 
Iuxc ahans esmcntat; cs dcix5 així sense efecte el procedi- 
ment d’aprcssarnent que sc scguia contra cl patrimoni dcl 
rcclamint, i cn dcfinitiva, s’aclmetk la prescripci6 al.legada 
pcl scnyor B. i aprcciadzl pcl Silidic corn a motiu legal per- 
qui: fos estimat el recurs. 

Queixcs núms. 1849/92,628/93 i 7 18/93 
Embargament de comptes corrents decretats per irnpa- 
gament dc multes dc transit 

1,cs qucixcs ressenyades, que amb altres tic contingut s i -  
milar s’han tramitat l’any 1993, presenten una caracteristi- 
ca comuna, la rcclamació del ciutadh en veurc cl scu 
compte corrcnt crnhargat per l’irnpugarnent CII períodc vo- 
luntari dc sancions per una suposada infracci6 de les nor- 
nies de circuiaci6 vihria. 

Els intescssats sovint considcren quc en la tramitacici del 
procediment sancionador i tic1 proccdiment dd: constrcnyi- 
ment, o be d’aquest últim 1’ Administració no s’ha observat 
totes les prescripcions lcgals cluc cls regulen. 

El Síndic cs pronuncih respecte a la problcmitica genkri- 
ca de I’emhargarnent de cornptcs corrents CII I’Informc de 
I992 (vcgcu B O K  n6rnero 99, de 3 I de mar$ de 1993 
pagina 6 1 O I a 6 103). 

Els problemes que es constataven com a rnEs conflictius 
en l’ús de la prerrogativa administrativa de I’t:mhargamcnt 
de comptcs tren els següents: 

a) Oportunitat c) correcci6 de I’embargarnent quan en cl 
cornptc corrent en qüesti6 s’ingrcssa una nbmina o una pen- 
sici (de vidu‘ittnt, de jubilació, d’invalidcsa, etc.) 
h) A conseqiikncia del fet anterior, I’embargamcnt del 

compte corrent pot comporm, si no s’actua amb precisió i 
rigor, l ’ emb~gamcn t  de la nimina o de In pensi6 en qiies- 
tiri, i no tan sols d’un fons o diposit en efectiu.>> 

Aixi mateix es feia constar quc dins dcl rnatcix any 1992 
i per virtut d’un actc del Tribunal Suprcrn, havien quedat en 
suspens dcterminats articles del Reglament Gcnerd de Rc- 
captaci6 que regulaven cl procediment d’crnbargarnent. 

El Síndic s’abstingud d’cntrar a considerar Ics qüestions a 
quk es referia I’acte del ?’ribunal Suprem. Quant a la proble- 
inhtica plantejada, va fer unes considcracions adrepdes a 
les administracions pcr tal que l’cmbargamcnt cicl saldo de 
comptes oberts en entitats financeres no impliqués embargar 
aqucllcs parts del sou, salari, pensió, etc., dcclaradcs incm- 
bargablcs pcr les lleis vigents. 

D’altrn banda, el Síndic recomani a les administracions 
que actuessin amb el mhxim rigor a l’hora d’aplicar c l  citat 
procediment d’embargarnent, per tal que I’esrnentuda pricti- 
ca recaptadora no vulncri els drcts dels contribuents contríi 
els quals sc segueix un procediment de constreiiyirncnt. 

De les queixes abans ressenyades, cal significar quc totcs 
tres corresponen a ciutadans del municipi de Bxcclona i ,  
corn ja hem asscnyaht antcriorrncnt, cls procediments de 
constrenyimcnt i els ulteriors embargaments d d s  SCUS 
comptes deriven de la manca de pagament cn pcríodc vo- 
luntari de sancions imposades per I’ Ajuntament de Barcelo- 
na per infraccili de Ics normcs de circdaci6 vihria. 

El Síndic s’adrcqii ii 1’ Ajuntamcnt, cl tncs de marq de 1993, 
efectuant una petici6 d’informe i soldicitant CE traslh,  pcr 
chpia, dcls expcdicnts corresponents a la irnpsici6 de Ics San- 
cions dc trhsit i els rclatius als procediments de constmyi- 
ment seguits per 1’ Institut Municipal de Recaptaciri. 

En una primcra contesta 1’A.juntamcnt va oferir la possibili- 
tat quc cls col.ldmadors del Síndic cxamincssin els cxpcdients 
a I’A,juntament, la qual cusa es va eíwtuar el mes d’abrit. 

Vista la docurncntacih CIC quk disposava I ’  A-juntament i 
cntenent que calia fer-ne un estudi inks precis, es va sol4ci- 
tar quc 1’Ajuntarncnt facilitds ciipiii al Síndic dcls expc- 
dicnts inicialmcnt sollicitats. 

L’ Ajuntament va tramctrc determinada informació i do- 
cumentació, que, un cop examinada pcl Síndic, cs va valo- 
rar com a insuficient per crnetre una reseluci6 definitiva en 
relaciri amb les queixes presentades. fis pcr aixb quc, per cs- 
crit dc 14 dc juny de 1993, s’cfectuh una nuva petici6 d’in- 
formaci6 yue detallava aquells docunients yuc consideraven 
imprcscindiblcs pcr adoptar una decisib. 

Rtks que cl rncs dc scternbrc no s’haviu rebut la docu- 
mentació sol.licitada, el Síndic per cscrit dc data 21 de sc- 
tcmbrc de 1 993 reiteri la pelici6 d’ informc. 

En el moment de tancar la redacci6 d’aqucst Informe, no 
s’ha rebut la resposta de la citada corporacih municipal. 
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SECCI6 4: SANITAT I CONSUM 

SANITAT 

I. INTRODUCCH~ 

Els problemes relatius al sistema públic de salut s6n ana- 
iitxats a I’hrea de Sanitat, cn la qual s’han resolt 24 consul- 
tes, s’han atks 32 visites i iniciat &I queixcs, cntrc Ics quals 
també s’inckiu una actuació d’ofici (vegeu la presentació de 
1’Tnforme quant a la classificació). 

Com sia que corrcspon al podcrs públics organitzar i tutc- 
lar la salut púhiica per rnitjh de Ics mesurcs prcvcntivcs i dc 
les prestacions i els serveis ncccssaris, cal quc aquesta res- 
ponsabilitat s’adeqüi a la ciernmda stlcial del moment i cs cok 
rrcgeixin les disfuncions contrhrics al drct dels ciutadans a la 
protecció de la salut que proclama la Constituti6 (art. 43.1). 

Seguint un mktode respectubs amb els problcmes objectc 
de les queixes, hem con-iugat els ternes i els cxpedicnts tra- 
mitats amb les recomanacions ctinscgiients i amb els sugge- 
riments o recordatoris de deures lcgals adaptats. 

I Icm constatat que cs continucn patint insuficikncies, 
com les llargues Elistes d’espera, el dificil acc& de la gent 
gran a centres sbcio-sanitaris, el lent avenq en la rcíorma dc 
I’atenció primhria i la vulncraci6, en alguns casos, dels drets 
de I’usuari de la sanitat, motivats principalmcrit per la COM- 

plexa xclaciri dels professionals amb cls pacients. 
S’hm observat, un cop mbs, les conseqükncies d’un ina- 

dequat sistcma de finanpmcnt, que rcverteix inexorable- 
ment en la prcstació dels serveis i malmet la qualitat 
assistencinl desitjada pels ciutadans. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

~~ .-_I - . . . 

SANITAT 

S al ut p b 1 ica 
~. _ _  

- Gestió de I’Adrninistració 
- Inspccciij 
- Actuaci6 mnkdico-professional 
- Ncglighncics mkdico- 
profcs sional s 
- Rcspunsabilht profcssional 

- - .- -. -- - - -  -- _ _  -~ _-- 

I)cfiuikncics 
s an i t hr ics -- Assisthcia prirniria 

- Prestacions 
- Obligacions del beneficiari 
- Hospitd s 
- Prestacions cx t rahos pitalhries 

Person al 
sanitari - Relacions de treball 

- Condicions 
- Rkgim juridic 
-- Personal 
- Metges 

HI. TEMES SELECCIONATS X QUEIXES IkLUS- 
TRATIVES 

1. Qualitat assistencid sanithria 

En cls clltrrcrs anys hem assistit a grans canvis en la sani- 
tat, fins al punt que el concepte mateix de salut ha canviat. 

L’cvoluci6 de la societat ha permes cl reconeixement del 
dret a la salut, conquesta patent dcl ciutadh reconeguda en 
les constitucions mks avanqades dintre dels drets socials. 

La Constituci6 espanyola fixa el punt dc referencia bh ic  
que han dc complir els poders públics, concretat en la Llei 
General de Sanitat, i en la Icgislaci6 dc les comunitats au- 
thnomes. Cal tenir presents tamb@, diverses directrius de la 
Comunitat Europea o les recomanacions i opinions d’orga- 
nismes internacionals com I’Organització Mundial de la Sa- 
lut (OMS) o l’Organitzaci6 Internacional de Treball (OIT). 

Deixant de banda la definici6 tan idealista que fa I’OMS 
dc la salut, com a complet estat de benestar físic, mental i 
social, cs fil convenient analitzar les expectatives del ciuta- 
&i, rnitjanCant les seves queixes i problemes, en l’excrcici 
del SCU drct a la salut i COM a usuari de la sanitat. 

Malgrat yuc els darrers anys s’hagi prosperat cn la uni- 
versalització de l’assistkncia sanitfia, en I’cquitat i en la 
solidaritat, s’ hm mantingut alguns dcls problemes de sem- 
pre, com ara Ics llargues llistes d’espera (vegeu queixa núm. 
114/93), cl dificil accks a centres sbcio-sanitaris i a determi- 
nades prestacions (vegeu queixa núm. 1414/93), la marica 
d’iriformació al ciutadi (vegeu qucixa núm. 873193) i un sc- 
guit de queixcs per diverses disfuncions dcl servei públic de 
la salut cj  per actuacions administratives viciadcs. 

Sabem que no s’alleugereixen les llistes d’cspera o millo- 
ren els serveis amb menys despesa sanithria. Per aixo, corn 
cada any, hem d’insistir CII els punts més feldes del sistcma 
sanitari que han originat la miijoria de les queixcs i que són, 
el finanpment dcl sistema sanitari, l’organització, la infor- 
tnacici, la reforma de t’attencio prirnhriria, i les rclacions entre 
els professionals i els pacients. 

En l’lnforme al Piularncnt dc I’any passat ja es reflexioni 
sobre el sistema de finanqamcnt i s’analitzaven diversos as- 
pectes en relació amb la despesa satiithrla, C C M ~  el d&ficit i 
els dcscquilikris territorials. 
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I-Icm indicat, e n  ocasions, la problematica que patejxcn 
ets creditors de I*IInstitut Catali de la Salut, com t:lmhé ]es 
manifestacions del Conseller de Sani tat i Seguretat Social, 
yiiari hem tirigut queixes sobre la manca dc pagament a15 
seus pmvc’idors i en daci6  amb cl (i6ficit de la sanitat. i+ 
guany, la qucixii númcro 107193, cntrc ci’alircs, ha estat pa- 
radigma del mateix prohlcma, ¡ en cl detall quc sc n’ofereix 
cs fan cls suggeriments pcrtincnts. 

El Síndic, en els scus informes, ha assenyalat quc la gcs- 
ti6 CIC I ’  Administracih sunithria era suhstancirtlrnent corrcc- 
ta, s i  b i  el dkficit cluc pateix des de fa anys sc scgueix 
produint per les clesviacions, un excrcici i un a h ,  entre cl 
pressupost i la seva liquidaci6, amb l’agreujant quc el 
pressupost inicial dc despeses 6s inferior a la liquidaci6 de- 
finitiva de l’cxercici anterior. 

D’altra banda, I’organitxació, la gestió i les prestacions 
sanitaries ens porten ii valorar la implicacici dc cadascun 
dels agents dc I’  Administraciri sanithia amb la finalitat 
d’oferir un servei adequat u les ueccssitats deis ciutadans i 
pacients. 

De la rclaci6 quc tinguin cl prtlfcssional i el pacient se’n 
dcsprcndrh la qualitat dci scrvci i cl bon funcioniamcnt del 
Scrvei Catali dc Ea Salut. Preservar acpcsta rclacici i poten- 
ciar-la ha estat sempre un suggeriment del Síndic als poders 
pdblics sanitaris durant tots aquests anys. I’erii hi continua 
haverit dificultats d’iiriportbncia perquk la rclslcih s’establci- 
xi cn igualtat de condicions i assoleixi un nivell hptim. 
D’una banda, cls collcctius de professionals sanitaris no han 
pogut vertebrar-se &acord amb cls scus collegis pmfcssionals, 
rri les estnicturcs sindicals s’han ajustat del tot ;i elis. La inci- 
dkncia dcls canvis en els sistemes retributius, cl cnmplernent 
de productivitat, el complement de dedicaci6 cxciusiwa, i les 
guiwiies, lm estat motius dc conflictivitat en els darrers anys. 

’Tarribé la infermeria ha sofert grans canvis i cal tcnclir a 
la regulaciir i definici6 dc Ics especialitxacions per tal que 
aquest col-lcctiu rccuperi la deguda harmonia amb el profes- 
sional mEdic i així es p u p i  ofcrir un millor servei al malalt, 
alhora quc una millora. de les scvcs relacions. 

D’altra banda, cl ciutadh soldicita cada dia, més presta- 
cions i desitja una protecciri integral dc 1st seva salut, que 
s’ha dc conjugar amb una atcncici solidiria i equitativa del 
scwc i .  

I 6s cn aquestes relacions quc cl Síndic ha dc continuar 
incidint, posant kmfasi en el rcccptor del servei sanitari, o 
sia cí ciutadh i el pacient, el qual amb els seus impostos fi- 
nmr;a, cn definitiva, Ics prestacions i seweis quc rebrh. 

131s pacients cada dia s6n mks i més actius en les cxigh- 
c ics dc serveis, conscqiibncia del major coneixement dels 
~ ~ 1 1 s  drets. Aixb ha c ~ ~ i i p r t i i t  més queixes i ,  err clefjnitivii, 
el relleu de 1’antigu relaci6 metge-pacient, basada cn ia qua- 
si infiitlibilitat dcl prima., pcr una actitud indcpendent i lliu- 
re, enfrontada fins i tot, arran de In Ilibcitat individual, amb 
l’ktica col.icciiva dc la societat. Aquesta tcnsiri i allunya- 
ment cn la sclació malalt-facultatiu, prcivocida, en part, pcls 
avenqos tccnolbgics i Ics cspecialitacions, tendeix inexora- 
blement cap a la dcshumanitzacih i ,  cunseqiicntmcnt, a h 

dificultat de promociri dcl drets del pacient; alhora crea con- 
flictes de drets. Diverses siln les queixcs rebudes per ac- 
cioris judicials contra dctcrminnáes actuacions mediques, 
corn 6s el cas dc la n6m. 1533193, entre d’altres. 

La necessitat d’un dihleg, predicat pcl Sindic, entre metgc 
i pacient I entre juristes i professionals sanitaris, (amb inci- 
dkncia en el debat sobre la prcsa dc decisions i la dcfinici6 i 
control de I’error mkdic, n o  es pot ajornar; els drets del pa- 
cient i els professionals, tant COM la sanitat cn genera1, ho 
dcmancn i ho reclamen. No en va Ics pblisses d‘asseguran- 
ces de la prhctica mkdica s’han multiplicat darrerament, i el 
cost sanitari ha augmentat dotrlcmcnt, ja que la por dcls pro- 
fcssionals davant una acció judicial motiva també una des- 
pesa sanithria en prcvcnci6, i p r  tant, s’excedcix 1.u dcspesa 
en situacions normals 1. els professionals es veuen d. h mats a 
la medicina defensiva. 

Juntament amb el que s’ha dit, s’ha evidenciat cn la majoria 
de les queixcs un cert grau d’insatisfacci6 en l’assisthcia 
mkdica cn general, ja sia en l’atencih prirnhia, en I’espccia- 
litxada, o cn l’hospitalhria, tant pública com privada. 

La massiticació i la manca d’oferta assistcncial i curativa, 
juntament amb una assistkncia massa impersonal, tecnolbgi- 
ca, especialitzada i a vegades, deshumanitzada, tot plegat ha 
fet, en part, que el fneuItatiu atengués mks i abans la malal- 
tia que no el malalt, i així, en opinió del Sindic, s’hu altcrat 
I’atcncici al ciutadh malalt. 

Així, la queixa 735193 és cl paradigma de la insatisfaccih 
pcl sistema sanitari ptíblic, en el qual, per poder ser intervin- 
gut quinirgicarncnt, el ciutadj ha de patir les demores dc les 
llistes d’espera i veu obstru’it el dret a una assistkncia mkdi- 
ca que 1’ interessat nccessita immediatament. El ciutadli 
s’adrep a trobar assistkncin mEdica a un ccntre privat i prc- 
tén després rcscabalar-sc dc Ics despeses. El Sindic no ha 
aconseguit que el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
fes una interpreta& més flexible, extensiva i adequada a la 
jurisprudhicia, sobre d s  conceptes de (<denegació d’assis- 
tkncia mkclicm i r<assist&ncia urgent dc carhcter vit, <I I M, con- 
ceptes vilids per poder-se rescabdar de les despeses, COM 
s’cxplica en l’cxpedient 735143. S’ha. de procurar adoptar 
totes les Incwrcs ncccsshrics a fi quc l’atenci6 sigui rhpida i 
cficaq, evitant la desassistkncia en situacions de necessitat i 
la desigualtat en I’accks a I’assisthcia. 

fis cada dia m6.s difícil una assistkncia integral al malalt i 
a c h e c  d’un sol facultatiu. Paradoxalment, sempre hem re- 
comanat la potenciaci6 de l’atenci6 prirnhria i dcl mctge dc 
capgalera, perb inexorablement aquests facultatius han per- 
dut pes especific i sovint no són sinh uns distrihu’idors de re- 
ceptcs i mommacions d’espccialistes al malalt. Per tant, si n o  
cs potencia el metgc de família, amb mks mitjans tccnolbgics, 
diaphtics i terapkutics, itqucst tendir,? a ser heficac. 

Divcrsos problemes s’lian observat amb motiu dc la h a -  
cab& reforma de l’atcnci6 primhrh. La queixa ntímcro 
476193 Pa referkncia al canvi de metge. Malgrat haver-se 
desplegat I’article 1 O. 13 de la Llci General de Sanitat amb 
cl Reial Decrct 157511993, de I O de sctembre, que regula la 
lliure elecci6 de metge, veicm indispensable la total instau- 
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raciri dels Equips d’ Atcnciri Prirnhria en Ics corrcsponcnts 
hrees 13hsiqucs dc Salut, per !al de donar una millor qualitat 
assistencial i clicicia en aqucst nivcll assistencial, amb un 
millor grau de satisfacci6 als usuaris. Cal, doncs, scguir ptr- 
tenciant i desplegant la irnplantaci6 d’ Arces H39siqucs de 
Salut i d’Equips rt’Atenci6 Primhria, pilars dc l’atcnci6 pri- 
rniiria i cn definitiva, del sistcrna sanitari. 

Quant a la  iinplnntaci6 cle Ics Arces Bisiques de Salut du- 
r;int l’any 1993, hem dc constatar un eventual estancament 
rcspectc als darrers anys. 

Malgrat havcr-sc desplegat durant l’any F 990 la reforma 
iniciada I’any 1985 dc l’aknci6 primhria dc la salut, amb c l i -  
vcrscs mcsu~-cs complcmcntiiries i per donar. LIII adequat 
funcionamcnt dels equips d’atcnció prirniiria, n o  s’ ha pro- 
duit un avanq qualitatiu cn la millora d’aqucst nivcll assis- 
tencial, per matica dc la creaci6 i posada cn  funcionament 
de les corresponents ABS i EAP, el desplcgarncnt clc les 
quals es prcve~i de finalitzar 1 ’any 1996. 

Aixi, tic Ics dades sol.licitatles a1 Dcpaitamcnt de Sanitat i 
Scgurctat Social sobre el Pla Anual d’hplantacih d’A\RS 
dc 1993 i CIC la implantaci6 acumulada cn data 3 1 de desctn- 
bre dc 1993 sc’n dcsprkn quc s’ha avanqat poc, rcspcctc a 
l’any 1992. 

Cerlamcnt, s’hm augmentat cl’una Ics ABS dc Ics regions 
sanithies dc Llcida, Tarragona, 13arcelona, Girona, BWCC- 
lonks Nord i Maresme; en ducs, les regions sanithrics dc 
Costa dc Ponent, i cn cinc les de la rcgi6 sanithria centre. 

LCS dades d’implantac16 i~ccurnulacla d’ ABS cn funciona- 
tnerit i I’index d’tiabitants protegits el 3 t  de dcsctnbre de 
1993 s6n les segücnts: 

I )  Regió SmitBria de JJeida: 
16 ARS (53,3940 = 60,3% d’hahitants) 

2) Rcgih Sanitirla dc Tlirrigona: 
14 ABS (42,4% 33,3% d’hlibitants) 

3) Regili Sanitiria dc Tortosa: 
fi ABS (75% = 65,6% d’hal->itants) 

4) Rcgió Sanitiiria dc C’ 11I-cMlil: 

13 ABS (37’1: %J = 30’7% cl’hihitants) 

5 )  Rcgi6 Sanithia Costa dc Poncnt: 
37 ABS (h3,8% = 64,3% d’habitnnts) 

6) IPcgi6 Sanithriíl Harccloni?s Nord i Maresrnc; 
17 ABS (43’6% = 46,3% d’hahitants) 

7) Rcgiri Sanithria Centtc: 
41 ABS (61,2% = S9,7% d’hnbitants) 

8) Regi6 Sanitiria c k  13arcclona: 
18 ABS (20,9944 = 22,1% d’habitants) 

Total: i62 ABS (48, I 76; = 44,8?41 d’hahitants). 

Queixa n6m. I14193 
Qualitat de vida i prioritats assistencials 

El Valedor do Poho, hombleg del Síndic dc Grcuges a 
Galícia, traslladh a aqucsta Institució una queixa dcl scnyor 
B., en relació iimh la malaltia i la necessitat dcl SCLI cbnjuge 
d’un trasplantament pulmonar, així corn de les possibilitats 
d’agilitaci6 dc les proves de valoriicici que havien d’efectuar 
els serveis mixtics d’~m hospital de Barcelona. 

Vista la preocupant situació dc l’afectada i la mala quali- 
titt de vida yuc havia de suportar, i atesa d’altra banda l’evi- 
delit protcccici constitucional en rclaci6 amb la reclamaci6 
de tutela sanitkrria, cl Síndic va adrnetrc la qucixa a trhrnit i ‘ 

suggerí al Departament de Sanitat i Seguretat Social la pos- 
sibilitat d’agilitar els trhxnits de citaci6 dc l’afeectada, i\ fi 
d’cfectuar la corrcsponent valoraciri pcrquh poguks acccdir 
a 1 ’espera cl’evcntuals donacions compatibles amb el tras- 
pluntmcnt pu Imonar. 

L’hs t i tu t  Catal& de la Salut informi que cl Servci dc 
Pncumologia de l’hospital, 1111 cop feta l’avaiuaciri de I’estat 
dc la pacicnt, havia determinat avangar la citaci6 per als 
propers dics. 

Gonseqiientmcnt, cs donaren pcr finalitzades Ics actua- 
cions iniciadcs i cs traslladi la informaciri obtinguda al Va- 
lcdor do Fobo. 

Queixa ntini, 873193 
Accés a la histhria clinica 

El senyor O. va presentar una rechnaci6 a la Unitat 
d’Atcnci6 a 1’Usuari d’un hospital pcr tal que li fos lliuradu 
la seva histbria clínica i ij fos possiblc d’cshrinar les possi- 
blcs deficikncies en l’assistkncia rnkdico-quirúrgica rebuda 
cn cl servci d’urgkncies. 

Mbs cndavant, atcsa la impossibilitat d’obtcnir la infor- 
rnaci6 i consultar la totalitat dcl seu historial clinic, s’adreqh 
iil Síndic denunciant la vulneraci6 dels drets del malalt. 

Ihtudiada i admcsa lu queixa a trhmit, i ntks quc I’inte- 
rcssat coneixia part de la seva histOrin clínica, pcrb no hi cs- 
taua d’acord, i trobava insuficient la informaci6 fins 
aleshores rebuda, cl Síndic vii considerar que I’afcctat n o  
coneixia tota la informacici, ni podia utilivzar-la en el seu 
propi hcnefici, amb la qual cosa ils vulnerava el scii dret a 
disposar dc la seva histhria clínica i, en censeqükncja, va 
suggcrir al Departnmcnt dc Sanitat i Scgurctat Social quc 
adoptés Ics mcsures oportuncs ii fi que t’iinteressat poguis 
ser satisfct en lii scw petici6, sens perjudici que s’invcsti- 
guks la possiblc vulxieracici dcls drets de l’usuari dc la sani- 
tat ¡, si calgués, prkvia la trainitacib del corresponent 
expedicnt, s’ imposessin Ics sancions oportuncs. 

I ,’esrncntut Dcpastament cns informi quc, ccrtament, 
s’havia lliurat a I’intercssat, en els terminis habituals, 1ii 
seva histiwia clinica, cxceptc alguns documents de carkter 
intern. TambL s’oferi a I’afectat \a possibilitat de consultar 
la histhria clínica acompanyat d’un metge de li1 seva con- 
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Sianqu. Aixb, va scr comunicat pcrsonalment a I’intcrcssat 
després d’una llarga conversa. 

El Cap dc Servei de Cirurgia va analitxar la  sevil histbria 
clínica sensc aprecia-hi cap inconcrecici tkcnica. Finalment, 
cf promotor dc la queixa consulti tot cl seu historial clinic, 
juntament amb un metge dc la scva confkuqa, el qual va 
manifestar que la crmsulta havia servit pcr aclarir els dubtes 
de l’interessat. Per tant cl dret d’accds a la histbria clínica 
va scr respectat, la qual cosa va mniivur la finalització dc 
les ac t u ac: ioii s. 

Qucixa num. 107193 
Del retard en cobrar els proveildors de 1’Institut Catalb 
de la Salut 

Els intcrcssats, rcpscscntants d’emprcses que subminis- 
tren la major part de la x v a  p roducd  als centres sanitaris 
de la Seguretat Social, van presentar una queixa al Sindic 
pel rctard de l’hstitut Catali de la Salut cn el pagamcnt dc 
les factures. La demora en el pagament deis productcs sub- 
ministrats es perllonga entrc un any i mig i dos m y s  dcsprks 
dc r-cbre Ics íacturcs. Als intcrcssats els fa cstrany que mcn- 
tre les ctnpreses han de prcsentar certificació CIC 110 tenir 
dcutes amb l’Adrninistraci6 quan han cic concursar per con- 
tractar, l’Adrninistraci6 triga quasi dos anys a pagar. Aixb 
cls situa cn clar desavantattgc rcspccte a Ics emprcscs de la 
Comunitat Europea, les quals cohrcn en cl tcrmini mixitn 
dc tres mesos. 

Admesa la qucixa a trhmit i sens pcrjudici dcls suggcri- 
mcnts dcl Síndic al Dcprtrtamcnt de Sanitat i Scgurctut So- 
cial pcrquk s’adoptin les nicsures ncccsshries per- trobar una 
solució a les demorcs de l’administraciri sanithria que per- 
meti fer efectius cl rnbs aviat possible cl seus dcutes, varn 
advertir aquell Departament dc Ics grcus conscqükncics que 
aixii ocasiona ii les cmpreses del sector i, cn definitiva, als 
usuaris de la sanitat. 

La gerkncia de I’ Institut CalaIB dc la Salut ens fdu avinent 
quc, actualmcnt, el tcrmini de pagament pcr part d’aquest 
Institut oscilda entre 12 i 24 mesos des dc la data dc la factu- 
ra, desglossat de la segiicnt manera: 

-- El periode de comptabilirzacib de factures per l ’ h b i t  
de gestió corrcsponent fins a la tramesa dcl document de pa- 
garncnt al Pleparctarncnt ci’Economia i Financcs és d’l a 2 
me SQS. 

- El pcriodc de comptabilitzacid pcI Dcpnrtamcnt d’Eco- 
nornia i Financcs i posterior pagament per part de la Trcso- 
reria és de 10 a 12 mesos. 

L’informe rebut indicava quc aquesta dcrnora cn el paga- 
ment constitueix ~ i i i a  de les principals conscqiihcies dc 
l’actual sistema de f inanpncnt  de la sanitat a nivell de tot 
I’Estat i del dcute que té contret l’Aclrninistraci6 Ccntral de 
1’Estat amb la Gcncralitat. En aqucst scntit, cal assenyalar 
que el rctard dc les ~ransfer~iicics provincnts de I’INSA- 
LUD ocasiona grcus problemes dc tresoreria yuc dificulten 
cnormemcnt la rcalitxació del pagament als provci’dors dins 

d’uns tcrminis més raonables, tal corn scria el dcsig de la 
Gcneralitat de Catalunya. 

Visi I’Informc tram& i atesii la persistent dcrnora de inbs 
d’un any en CI pagament als provei’dars de l’lnstitut Catal& 
dc la Salut, ci Síndic vil instar el Departanicnt dc Sanitat i 
Scguretat Sccial que reiterés dels ministeris corrcsponents 
l’exigbncia de Ics transfcrkncies dc fons i cstudiés la possi- 
bilitat d’ obtcnir el rcconeixcmcnt dels interessos de demora 
en el pagamcnt, a fi dc millorar i garantir els drets dels cre- 
ditors d’obligacions de 1’ administració sanithiu. 

Tanmateix, malgrat havcr-se avanpt en cl pagament, ha 
calgut recordar al Departament de Sanitat i Seguretat Social 
el deurc lcgal quc, tot i rcclamar l’agilitat dc les transferh- 
cics provinents de I’INSALUD, es puguin fer cfectius els 
drets dels intcressats a reclamar i obtenir els interessos dc 
dcinora que corresponguin, d’ucord amb allb que disposen 
I’art. 45 del Text K c f h  de la Llei General Ressuposthria i 
l’art. 25 de la Llei dc Finances Públiques de Catalunya. 

Queixa núm. 15331’33 
Rec1 arnaciaris davant I’ Admf nist ració sani &ria 

Els promotors de la qucixa, amh motiu d’una reclamac% 
davant ]’Institut Catali dc la Salut pcr danys i perjudicis 
causats a un familiar, amb rcsultat de mort per insuficikncia 
rcnal i sida, i pnstcrior dcrnancla al Jutjat Social, van obtenir 
xcntkncia quc va estimar parcialmcnt la seva demanda i con- 
dcrnni l’hstitut Catal& de la Salut a abonar la quantitat de 
1 O milions clc pessetes. L’estnentada sentEncia fou objecte 
dc recurs cn suplicacici per 1’Tnstitut Catal& dc la Salu;, cn- 
cara pendent de resoldrc. 

Els intcrcssats cs queixaren al Síndic i al Dcpai-tamcnt de 
Sanitat i Scguretat Social de la discriminacici a qui5 es consi- 
deraven sotmesos pel rccurs interposat contra la scnthcia, 
quan administrativamcnt N’ havia indcmnitmt els hcrnofílics 
pel mateix problcma i amb la rnatcixa quantitat fixada pel 
Jutjat Social. 

Sens perjudici de I’anblisi de la discriminació allcgada 
pels intcressats -inexistent a parer dcl Síndic- i de la qües- 
ti6 dc fons, que en tot cas resta subjccta a la tutela judicial, 
cs va admctrc la queixa a trhmit i es va suggcrir al Dcparta- 
ment de Sanitat i Seguretat Social que donés les ordres 
oportunes per tal que, cn cas de no haver contestat a f’escrit 
dels intcrcssats al Dcpartament, s’hi correspongui% sense 
mks dilació. 

Aixi mateix, s’obscrvh que els intcrcssats havicn intcr- 
posat la corresponent demanda davant del Jutjat Social 
perquE ciitcnien dcsestirnada per silenci administratiu la 
reclarnaci6 prEvia, prcscntada davant L’Institut Catalh dc 
la Salut. 

Pcr aixb, cl Síndic recordi al Departament de Sanitat i 
Seguretat Social l7  obligaci6 de respondre exprcssameiit 
toles les reclamacions prkvies a la via judicial social en el 
termini dc 45 dies que prcvcu la Llei de Proccdimcnt La- 
boral. 
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No obstant ilixb i atesa l’cspccificitat de la rcclarnacici per 
danys i perjudicis i com sia quc dcs del dia 5 dc maig de 
1993 és vigent el Reial Decret 429193, dc 26 CIC mur;, quc 
aprova d Kcglarnent dels procediments dc Ics acltninistra- 
cions piíl->liqucs en maikrja dc responsabilitat patrimonial, 
on cs preveu la via administrativa i contenciosa administra- 
tiva, amb un termini dc 6 mesos o cl compleinciitari d’afc- 
gir-hi un pcríadc extraordinari de pr-ovcl, pcr resoldre 
cxpressamcnt, entenem quc es facilita ciicara nids cl 
compliment dc l’obligacih de I ’  Adrninistracici de resol- 
dre exprcssarnent Ics reclamacions administratives, la 
qual cosa pcrmctrk que d ’ a r u  cndavarit es compleixi 
EI or mal men t. 

Queixa núm. 735193 
Rescabalamcnl de despcscs per assistEncia sanithria dic- 
118 a Ia Scgnretat Social 

F I  scnyor G., afiliat a la Segurctat Social, fou intervingut 
quinirgicament en un clinica privada, on se li implanth una 
vhlvula a I’artEria aorta. J>’intcrcssat teniu cobertes per una 
companyia d’asscgurilnccs les despeses a la clinica esmen- 
t d a ,  pcrh havia de satisfw licrsonalrncnt Ics prbtcsis quc li 
foren implantades. Pcr aixb, sdicith de I’Brea dc gcsti6 ca- 
rresponent de l’lnstitut Catali1 dc la Salut el rcsoabiilarnent 
dc les dcspcscs ocasionades per Ics prbtesis. Dcncgada la 
sol.licitud, s’adreqh al Sindic. 

Des de fa anys, aquesta hstituci6 s’ha preocupat de la 
problernhtica qiie es plantcja CII relaci6 amb la utilitzaci6 de 
mitjans aliens als assignats pcr la Scgurclat Social. Ayucst 
problcmn ha estat rcitcrat pel Síndic des dc l’aany 1988, quan 
es rcsolgué de fcr recomanacions a 1’ Administraci6 sanithia 
sobre cl fons i la fornia del problcma; també cl Dcfciisor 
dcl Fohle ha sol-licitat la morlificaci6 dcls articlcs 17, 18 i 
19 tlcl Ilccrct 276611967, dc 16 de iiovcinbre. 1,cs reco- 
manacions van scr jwhlicadcs cn els Jnfortncs del Sindic 
al Parlament. 

Pel yuc €a al fons de la qucixa, tot i acceptar quu I’actitud 
rcstrictiva dc I’Tnstitiit Catalh dc la Salut a conccdir cl rcsca- 
balament dc Ics despcscs es fonamenta cri el carhctcr cxccp- 
cional de la utilitzacih dc servcis aliens a la Scgurctat 
Social, e1 Sincfic rccordh al Conscllcr de Sanitat i Scguretat 
Social la rcceni jurisprudkncia, en el scníit quc cls concep- 
tes de denegaci6 injustificada CIC l’assistkncia rnbdica>> E 
dassistkncia mbdica urgent dc carkter vitab (articlc 18 
del Ilccrct 276611967, del 16 dc novembre), s’amplii’n a una 
skrie dc supbsits, ja esmentats cn Tnformcs anteriors, w r r i  
ara la necessitat tl’haver d’cspcrar més d’un any per a una 
intervenció yuiriÍrgica en cls scmcis mkdics dc la Seguretat 
Social o l’abskncia dc rnicjaiis adcquats, entre d’al~ses su- 
phsits previstos per 1;t jurinprucli?ncia, per tal dc podcr-sc 
rcscahalac excepcionalment de Ics despeses. 

III suggerimcnt foimulat sohrc cls conceptcs d’<<assist&n- 
cia urgcnt de carktcr vitul), i dmegaci6 d ’ms i shc ia  
mhdica)> I ~ O  ha estat acceptat. 

Qucixa núm. 476/93 
Canvi de metge 

El scnyor P. es queix& al Síndic de la imposici6 forgosa 
d’un iiou mctgc dcls serveis d’atcnci6 piimhria, sense tenir 
cn compte les seves necessitats i cl scu parer, vist que feia 
més dc trctzte anys que era assistit pel matcix facultatiu. 

Vist que els servcis de I’hxtitut Catal2 de la Salut no ha- 
vien contestat a l’intcrcssat, ni la impusici6 del canvi de 
rnctgc s’adcia amb els drcts de l’usuiiri, cl Sindic va admc- 
lrc la quctxa a trhmit. 

Malgrat no haver-sc desplcgat, en el moment dc la trami- 
taci6 de la queixa, 1 ’ ; ~ .  14 de la Llei General de Sanitat, so- 
bre l’aplicacio de Ia facultat d’elccció de metge, avui 
reguliit pel Rcial Dccrct 157511993, dc 10 de setembre, el 
Síndic cregué que no s’havia motivat la imposicici de l’cs- 
imntat canvi ni s’havien respectat els drets dc l’usuari. Pcr 
nixb, cs considera convenient suggerir al Dcpartamcnt de 
Sanitat i Seguretat Social que adoptés les rncsures escaients 
a fi dc rcstabljr l’intcrcssat en els scus drets. 

111 Departarncnt de Sanitat i Scgurctat Social cnvih el cu- 
rresponent lnformc, segons cl qual cl metge quc tenia assig- 
nat l’interessat continuava esscnt e1 mateix, i pcr tant no 
havia estat sotrnks a cap canvi. Aixi cs va ratificar a l’intc- 
rcssat, un COP I’Institut Catali dc la Salut li ho havia notifi- 
cat i documentat prhiament. 

2. La ntilitzacih dels serveis hospitalaris 

Alguna ric les queixes rcbudes el I993 ha posat en cvi- 
dkncia una inadequada utilització dels llits hospitdaris i de 
la tecnologia dc que disposcn alguns hospitals. El Síndic ha 
advcrtit en els darrers informes al Parlament dc la necessitat 
d’una millor coordinació e n k  I’assistkncia primhrria, l’espc- 
cialitmda i els hospitals, pcr tat que cls malalts ingressin in- 
dcfectihlemcnt quan els calgui, a fi dc no ocupar un llit 
hospituluri en va. 

La inadequada utilitxaci6 de llits ha pertorbat, a vcgadcs, 
la pacífica relaci6 rnctge-pacicnt: i, a més a mks, h a  ocasio- 
nat conflictes, cis quals hagucssin pogut desembocar cn 
I’cxigkncia de responsabilitats per una mala atcnció; (vegeu 
yucixes n6rns. 37 1/93 i 14 14/93). X.4 1993 et Si’ndic verifich, 
un cop mks, la utilitzaciri indeguda de llits d’aguts per rna- 
lalts crhnics i u~ia mala informació a l’usuari per perrnctrc-li 
de rebrc l’assisthcia adequada i1 Ics seves necessitats. 

Atesa la manca de centres sbcio-sanitaris per il malalts 
crimics, tcrminals, ancians i incapacitats, el Síndic ha de rei- 
terar unit vcgadr-1 mes que calen mcsurcs urgents que resol- 
guin q u c s t  dkticit, amb la crcaci6 d’aqucsts centres 
cspecinls i la dcguda potcnciacih de l’assistkncia clornici- 
iikia, la qual cosa facilitari l’adequada utili~aci6 dels lliis 
hospitalaris i un cvident estalvi quc, scns dubte, s’adirh amb 
una major rxionalització dc la despcsa, 

Be Ics matcixes qucixcs, se’ n desprengué la probleimitica 
deis ancians i la S C V ~  major necessitat d’ulilització dels re- 
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cursos sanitaris cn gcncral. Per aixb, j a  s’ha indicat en altres 
infomcs la neccssitat que cls poders públics cs preocupin 
dels ancians, amb programes simitaris que rccullin Ics carac- 
terístiques difcrcncials d’aqucst col-lectiu cada cop més 
nombrós. 

No obstant aixb, a t’hora yue les administracions afccta- 
cies dcspleguen programes i plans de salut espccífics, es td 
massa present I’cxtrcma despesa que causcn, considerant- 
10s  un grup dc despesa, tant cn consultes mkcliques, corn CII 

consum CIC nicdicamcnts; p i ) ,  tmmatcix, aqucst zet dc ges- 
ti6 dc recursos no es tradueix cti una potcnciaci6 de la reha- 
bilitaciij dcls afectats, ni en la millora dc recursos dels 
ccntres d’assistencia integral sbcio-sanithria de malalts ge- 
riitrics. 

D’altra banda, els responsables han deixat d’assumir a 
vcgades I’avaPuaci6 de la qualitat assistcncial dcls ccntres 
hospitalaris, i no s’han efectuat les correccions necesshrics 
per resoklrc determinats problemes dctcctats en alguncs 
queixes. Si bé han millorat, puntualment, dctcrminadcs ac- 
tuacions quc vulneraven alguns drets dcls malalts hospita- 
litzats i s’han corregit disfuncions pcr tal de complir els 
drets dels usuaris de I’hospilal, s’han comprovat deficien- 
cies cn el compliment de I’Ordre de 1 0  dc juiiol de 1991, 
pcr la qual es rcgula l’acreditaci6 dcls centres hospit-ala- 
ris. 

L’cxpcdicnt 37 1/93, abans esmentat, cluc s’analit;r,a m@s 
endavant, ha cstat paradigma de la situaciii assistencial quc 
patien dctcrrninats malalts hemoffi ics que havicn de com- 
partir habitacions, cn dctrimcnt dcls seus drets, amb d’altres 
rnalalts iifcctats pel ViH/SIDA o en tractament pcr drogodc- 
pcndkncics. 

En la fuunci6 confiada al Síndic dc supervisi6 de l’actua- 
cici dc 1’Administració pública i sens perjudici d’allb quc 
s’indica en la secci6 de Serveis Socials en l’apartai dedicat 
als rncnors d’cdat, la 111s t itucici s’  ha preocupat cnguany de 
les possibles deficikncics cn la protecció dels drets dels mc- 
nocs pcr part dc l’Administraci6 sanithria i mentre fossin 
usuaris de la corresponent assistkncia. 

Malgrat la preocupació dels podcrs púbíics en aqucst iiln- 
Iit, i cspecialrnent dcl Parlament dc Catalunya i cl Deparia- 
rncnt de Bcncstar Social, els drcts dc la i n f h i a  s’han dc 
continuar promovent en tots cls hmbits. Una actuacili d’ofici 
del Sindic (vcgcu cxpedicnt nhn. 941192) va pcrrnetrc COIW 

provar cl grau de protecció d’aqucsts drets quant a l’escola- 
ritmci6 dcls infants hospitalitzats. Segons l’esincntadu 
actuacirj, només sis hospitals catalans amb serveis pcdiktrics 
pcrrnancnts disposcn d’unitats escolars per assegurar la con- 
tinui’tat del proc6s cdüciitiu dels itlumncs intcrnats. 

Vist allb qiie prcveu la Llei 1311982, del 7 d’ahril, d’inte- 
graciG social dcls rninusvilids i atks el que disposa el Decret 
de la Generalitat 117/1984, dcl 17 d’abril, q i imt  a l’obliga- 
ció imposada al Dcpartarncnt d’Enscnyamcnt d’establir cn 
els hospitals, amb serveis pcdihtrics permanents, les csmcn- 
tadcs unitats cscolars, el Síndic, arran de l’estudi dc l’actuu- 
ci6, far& un scguiment dei grau clc cnmplirncnt de 
I’esmentada normativa i ,  recordar&, si c;tl, nls departiments 

d’Ensenynment i de Sanitat i Seguretat Social allb quc dis- 
posa I’articlc 7 del Decret de la Generalitat esmentat, sobre 
I’.ordenacici de I’Educaci6 Especial i la seva integraci6 en 
cl sistema educatiu ordinari, per tal de fer exicnsiva l’cs- 
mcntada clbligacib a tots els hospitals de Catalunya amb 
scrveis pcdihtr 
colars. 

Queixa niím.37 

:s permanents, que no tinguin unitats cs- 

193 
Persones amh hernofnia. Tractament 

El senyor J, com a delegat de l’Associaci6 Catalana 
d’Hcmofilia, s’adrqh al Sindic exposant la problemitim 
dels malalts hemofílics, la qual, malgrat haver-se apaivagat 
amb la imphntaci6 d’uns programes de tractamenl a domi- 
cili quc permeten administrar-los el factor de coagulació, cs 
cornplicii mQ tard amb els cfectes no desitjahlcs que com- 
porta cl tractament, amb la transmissi6 de malalties infec- 
cioscs. Aixh cxplica que el I-lIV/SLDA s’hagi cstks a la 
meitat dels hemofílics. Avui dia, perb, malgrat la desgrkia, 
6s una situacil‘> controlada i la transmissici causada pels con- 
centrats de factor VTT o TX 6s prhcticarnent impossiblc. 

D’altra banda, el Govern de 1’Estat ha paloliat la tragica si- 
tuucih dels afectats pel HIVISTDA amb un sistema d’aportn- 
cims cconbmiqucs individualitzadcs, prcvist al Reial 
Decret-1,lei 9/93, de 28 de maig. 

No obstant aixh, J’interessat dcnunciit la situaci6 assisten- 
cia1 clels hemofilics WV+, a I’Hospital de la Vall d’Hebron, 
i es referí a I’ingrés d’aqucsts malalts juntament amb pu- 
cients drogaaddictes amb trastorns de conducta. 

Admesa la queixa a t r h i t  i vist l’incompliment del com- 
promís del cap de Scrvci de Mcdicina interna de l’esmentat 
I-iospital cn cl sentit que cls pacicnts hcmofiiics HlV+ sc- 
rien ingressats en habitacions de dos llits per evitar-los d’es- 
tar amb pacicnts drogaaddictcs, el Síndic va suggerir al 
Departament de Sanitat i Seguretat Social l’adopcici dc Ics 
mcsurcs pcrtincnts per assolir I’eesrncntat cornpromis, a fi 
d’cvitar situacions quc dificultessin, encari més, el tracta- 
ment dels hemofílics i el seu dret a una millor atcncih. 

Ei Departament de Sanitat i Scgurctat Social ens féu avi- 
nent que dcs de rnitjan juny de 1993 i d’acord amb la LJnitat 
d’I-Ternofifia, els serveis d’i-lcrnatologia i de Medicina inter- 
na dc la Vall d’Hcbron i I ’  Associacici Catalana d’I-Icmofília, 
eis ingressos dcls pacients hcrnofílics es fali al Servei #He- 
matologia si el motiu d’ingres 6s hernatolbgic, i al de Medi- 
cina intcrna si és pcr altres causcs. Dcs d’alcshorcs cls 
pacients són ingrcssats cn habitacims dobles, que no han dc 
compartir amb altres matalts en tractament per clrogodepen- 
dhncies. 

Val a dir que trimcstralmeni es fa una reunici dc scgui- 
rncnt d’aqucsta qiicstih i d’altres de relacionades amb l’as- 
sisthcia dels rcprescntants de l’esmentlzda associació, i Pins 
ara n o  s’ha produi‘t cap incidbncia. 

Vist l’informe rebut i atesa la resolució del problema, el 
Síndic va donar per closes aquestes actuacions. 
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Qucixa n h .  1414193 
Malalts crbnics i terminals 

I,a scnyora B. G S  queixi1 al Síndic dc I’;ictuaci6 d’un fa- 
cultatiu del departament cle geriatria d’un hospital, pcrquk 
havia donat d’alta hospitalhiia la scva marc, la qual: hi havia 
ingressat u11 mcs abans. 

La mare dc la interessada tcnja 84 anys i no es valia per si 
mateixa, atescs Ics malaltics que patia i intervcncions que se 
li havicn practicat, així corn ics especificitats prbpies dcls 
ancians, amb i’ugrcujant que vivia sola, 

El Síndic va admeírc a trhniit la queixa i, sens perjudici 
dc valorar la decisi6 dei facultatiu, u11 cop s’haguks rebut la 
inforrnaci6 adient, va considcrar que n o  s’lhavia valorat sufi- 
cicntrnent la situaci6 familix i social de l’afectada. 

Altrament, s’índich al Departament dc Sanitat i Seguretat 
Social quc s’entrcvcia en la present queixa la problematica i 
les deficikncies dcls malalts crbnics i tamb6 dels terminals, 
amb la manca d’a-judcs i ser-vcis de tota mena. Per aixb, cs 
va suggerir al Departament dc Sanitat la convenikncia cle 
continuar potenciant els ccntres dc dia i ets serveis d’ajuda ii 
domicili, pcI tal cie consolidar una estructura en l’hmbit 
sbcio-sanitari que permeti satisfer les ncccssitats d’aquests 
ciutadans, els quals no poden ocupar llits en hospitals 
Li - agu Is. 

El Departanient de Sanitat informi que la malalta havia 
estat donada d‘ alta quan, una vegada solucionat el prublema 
que havia motivat el scu ingrés, ja no requeriu scguir ocu- 
pant una plaqii cn un hospital d’uguts, pcrb que cn aquest 
cas s’havia d’haver planificat 1’aita de la pacient informant 
els familiars dels recursus sbcio-sanitaris cxistents i esta- 
h h i t  contacte amb el quc es consicicrks idoni, per podcer do- 
nar resposta a les necessitats, tant sanitiries com sociibis, 
yuc cs prescntessin. 

Actualmcnt, a través del Programa Vida als Anys, la pa- 
cient 6s atcsa en el scu domicili per I’equip PADES (Progra- 
ma d’htcnci6 Dorniciliiiria) de la scva hreu. 

Els PADES s h  equips multidisciplinaris €ormats per un 
metge, trcs infcrmcres i un assistcnt social que, actuant co- 
ordinadament atnh el nictge de capplcra, atenen a domicili 
tant gent gran malalta corn mialalts crimics i terminals. Van 
ser cxcats l’any 1990 i en aqucsts rnonicnts existcixen 34 
equips a Catalunya, dels quals 1 I a la ciutat de T3urcelona. 

Pcr tot aixh, i atks quc I’afcctda 6s a~csc? com s’hn dit, es 
donaren per closes les prescrits ;ictuacioiis, no sense abans 
suggerir al Dcpariiimcni de Sanitat el curnplimcnt i E’cxccu- 
ci6 dcls compromisos assolits cn l’hrnbit shcio-sanitui. 

Queixa mim. 20071’92 
Sobre la no-discriminació de les personcs donants de 
ssng per ra6 d’opciii sexual 

El senyor V. es qucixi al Síndic dcl contingut dcl fullct 
que reb6 del banc de sang d’un hospital clc I’Tnstitut Catali 
de la Salut. Va quedar desagradablcnicnt soiprks cri contcm- 

plar la clhsula que dcmanava a totes les personcs <<homose- 
xuals, bisexuals o que s6n promiscues en les seves relacions 
sexuals,) d’abstenir-se de donar sang. 

L’interessat cregut5 que aquestes restriccions eren clara- 
ment discriminathries i que no podien constar cn aquell cs- 
crit, si bé estava a favor dc totes les pmvcs objectives 
-miilisis de sang- dcstinidcs a controlar la idone’itat dels 
donants, ja que no n’hi havia prou amb la voluntat de Ics 
persones, sinó quc calia un coniml rigorh, per tal dc no 
provocar danys a les persones receptarcs de sang. 

Vist I’escsit dc l’interessat i el full d’autuexclusió, i ates 
que I’article 14 de la Constitució Espanyola prohibeix la 
ctiscriminaciii, 15s a dir, la desigualtat de tractament injustifi- 
cada pcr no ser raonable, el Síndic va admetre la queixa a 
t r h i t  i va advertir el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social la possibilitat quc la indicació existent en I’esmentat 
fullet, en rclació amb la situaci6 de ser ahornosexual, bise- 
xuai o tenir relacions sexuals prorniscuesn, podia scr con- 
triria a l’article 14 de la Constitució Espanyola i discriminar 
Ics persones per ra6 d’unes determinades prhctíques se- 
xuals. Així, es consideri quc per no vulnerar l’esmcntat arti- 
cle, l’exclusih de donants per rai, d’una prhctica sexual, 
nom& podria tenir lloc quan es provés que podien ser porta- 
dors de virus a la seva sang, ja que, en cas contrari, es pro- 
duiria discriminació respecte als altres donants. 

El Dcpai-tamcnt de Sanitat i Scguretat Social, sens peju-  
dici de vetllar amb tots els mitjans al seu abast per garantir 
el mbxirn nivell de seguretat transfusionai, ens informi de la 
perillositat i extcnsió dels VTE--I i dc la complexitat tkcnica 
quc comporta detectar-nc la preshncia a la sang, tenint en 
compte I’anomenilt .r<periodc finestra>>, pel qual dcs del mo- 
ment del contagi de la malaltia tins a la detccciri dels anti- 
cossos poden passar entrc dos i quatre mesos. 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social no entcngué 
que hi haguis discrirninaci6 a Ics personcs o caklectius en 
fiinci6 de la seva oricntaci6 afcctivo-sexual, sin6 una inten- 
ci6 dc cribatge dcls donants quc hagin mantingut o muntin- 
guin prhctiques dc Ics anornenadcs de risc, homosexuals o 
hctcrosexuals. No obstant aixb, el Deparlament confirmh 
que, per evitar equivocs, s’havien adoptat i se scguirien 
adoptant les mesures adicnts pequi3 Ics situacions d’autocx- 
clusió que figuren en el full fossin més explicites. 

Vist l’esmcntai informc, el Síndic va considerar acceptat 
el seu suggeiiment i aix i  ho vi3 cmunicar  a l’interessat, 
sens perjudici dc proposar al Departament de Sanitat que, 
en futures ocasicins, harmonitzi i’obligació dc garantir la se- 
guretat en les transfusions arnli les mesures clc prevcnci6 
d’eventuals discriminacions pcr ra6 d’opció sexual. 

Queixa niím. 1288193 
Rescabalament dc despescs 

La senyom A, sol.licith la intervcnci6 del Sindic cn rela- 
ció amb CE rescabalament dc Ics despescs d’alirncntaci6 del 
scu fill, afectat en un noranta pcr cent CIC disrninuci6 psíiyuj- 

”--- 

FascicIe segon 
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ca i fisica, el qual  havia d’alimentm-se rnitjanpnt uncs san- 
des i m i i  maquina. 

Vcrificat el r*ct;ird de I’lnstitut Catal& de la Salut en el pa- 
gamcnt a la intcrcssada dels dos darrcrs mesos, la qual cosa 
perjudicava greument l’aícctat, i alhora lcsionava cl seu drct 
a Ics prestacions i servcis Iieccssa-is, el Sindic recordfi al 
Dcyartarnent de Sanitat i Scguretat Social cl deure lcgal 
d’adoptar les Incsures oportunes ii fi de garmtir- t’esrnentadíi 
prestaci6, d’aacord amb el que preveu e l  Text Kcfds de la 
Lici Gcner;il de Segurciat Social. 

L’Administthaciri sanithria uccepth Ics recomanacions i 
aixi la intercssadu es poguc rescabalar de Ics cIespescs cie les 
quantitats pendents. 

3. La dificil integració i ci dcficicnt suport ctmunitmi 
del malalt mcntal 

Les dcspcscs ocasionades amb motiu de 1’ intemarnent cn 
centrcs psiyuihtrics segueixcn ancorades fora de la prcslacicT 
d’assistkncia sanithria de la Segurctrtt Social. i,u jurispru- 
dkncia cntbn, a1 contrari, ohligathia l’assistkncia per part de 
I’hdministraciCi smithria quim la malaltia cxigeix un tracta- 
ment quc nu cs pugui seguir en C E  ciomicili o cn rkgitn arn- 
bu 1 at ori. 

D’aquí vc que quan I’assistbncia n o  cs pugui cfcctuar en 
nn ccntrc dependcnt de I’ Administrací6 pública sanitiria cj 
concertat, es podrh efcctriar en qualticvol ccntrc privat, amb 
el drct al rcscabalarnent dc Ics despcscs, conscqükncia lbgi- 
ca de I’assislhcia intcgral a la qual tencn drct tots els ma- 
lalts. 

El Síndic ha de seguir reitcrant als poders públics quc, 
malgrat les llacuncs tic l’article 103 dc la X,lei Gcncral dc la 
Scgurctat Social, en relaci6 amb I’aiticulat dcl Decret 
276611 967, dcl 16 dc novembre, sobre prcstiicions tl’assis- 
tkncia sanithria, n o  es pot deixar d’assistir aquests malalts, 
quan ncccssitin una vigilhncia continuada i, per tant, cal 
acoinotlar l’íictuaci6 de l’Adrninistraci6 sanitiria a la juris- 
prudkncia. 

Ccrtarnent, si f’aríicle 20 de la Llei Generrtl de Siinitat 
prcvcu la plena integracici dc Ics actuacions rclatives íi la sa- 
lut mcntal cn cl sistcma sanitari picral i la totiil qu ip i i r a -  
ciri dcl malalt mental a la rcsta de persrmcs quc reyuercixcn 
servcis sanitaris i socials, no n’hi hil prou de pdcnciar els 
escassos recursos assistcncials, quan encara 1111 s’ha desins- 
t itucionulitzat I’ hospitalicxacifi d’aqucsts inalillts, sinli yiic 
cal atorgar-los I ’  assistimcia rtdequada, d’ acord amb la situa- 
cici dcl moment. 

Concixem els esforqos dcl Dcparta~nent dc Sanitat i Se- 
gurctat Social per augmentar cls rcctirws alternatius a 1’110s- 
pitalitzacici psiquihtrica, amb la creacili de rnks ccntccs de 
dia, sistcmcs d’hospitalització parcial i atenc% it domicili; 
pcrb, tot i aixb, I’hospitalitzacici n o  cs redueix com caldria, 
pcrque n o  es crccn prou servcis dc rchahilitaci6 i rcinscrcih 
dcl malalt mentul, amb la deguda coordinacili arnb els scr- 
vcis socials. Per tant, caldri wntiiiuar potcnciuiit les estruc- 

tures sanithies intcrrnEdies per assolir l’objcctiu primordial 
dcl Servei Catalh de la Salut, que és la plena efectivitat de la 
tutela integral de la salut, com a dret inalienablc de tots els 
ciutadans. 

Pcr tant, resta pendent, encara, consolidar una veritablc 
r*cforma psiquiatrica, la qual ha de pcrmctrc, de forma insti- 
tucionalitmda, un vertader pas cn la intcgracici dels defi- 
cients psiquics i tnulalts mentals a la socictat. 

El model comunitari de reforma d’ assistkncia psiyuiitrica 
i salut mental, formaltncnt reconegut a I’article 20 de la I,lei 
Gericral de Sanitat de 1986, cncaru trigara a implantar-se, ja 
quc, malgrat els esforps de la Generalitat, no s’han desple- 
gat reglamcnthriament els diferents nivells de protccci6, ni 
de prevcncici. Tan sols, pcl Decret 14911 990, de 28 dc maig, 
d’acord amb les previsions de la Llei General de Sanitat, so- 
bre intcgraci6 i coordinaci6 de recursos, cs creh cl Programa 
dc Salut Mental, amb la finalitat de planificar i programar 
les actuacions i coordinar-les amb les del Dcpurtnment dc 
Benestar Social. 

La Llei 1,411990, dcl 9 de juliol, d’Orcienaci6 Sanitiria dc 
Catalunya, establí cl modcl basat en cls principis d’univcr- 
salitzaci6, intcgrucih dc scrvcis, concepció intcgral de la sa- 
lut, sectoritzacili de I’assisthcia, participació cornunitiria, 
entrc d’altres, i cs va crear ei Servei Catnlh de la Salut com 
a cns piíbiic quc Iicrrneti I’atcncici integral CIC la salut, al 
qual correspon I’actuacici psiquihtrica i la promoció, protcc- 
ei6 i millora de la salut mental, entrc d’alt-rcs activitats. 

Esperem doncs, que la Gcrkncia d’Ateiici6 Psiquihu-ica i 
Salut Mental adcqüi i planifiqui I’assistkncia psiqui5trica i 
salut mental, i permeti l’clahoraciri d’un Pla dc Salut Mental 
que posi fi a la desproteccih d’aqucst col-lectiu bo i desplc- 
gant urgentniciit un marc normatiu que reguli dc fortna glo- 
bal la integracih, l’organiU,,lzcib i el funcionamcnt dc la 
xarxa as sistencial, amh la prioritat ass istencial dels ccntrcs 
de dia i els pisos assistits. 

Vista la legalitat vigent i atcses les ncccssitats d’aquests 
mnlalts, observades en algunes de Ics queixcs, cal continuar 
augmcntm t els recursos institucionals del Programa Vida 
als Anys, urnb l’arnpliacl6 dc llits en els centrcs shcio-sm- 
taris i amb les udequadcs mesures de rcinscrció social, a fi 
de possibilitar la dcsiiistitucionalitzaci6 dels intcrnats, 

Caldria, tambi, en coordinaci6 amb el Dcpartment de 
Justícia, crcztr un Centre PsiquiBtric Pcnitenci ari, amb pso- 
gramcs dc tractament, ctumci6 i rehabilitació pcr als presos 
malalts psíquics. 

Potenciar, en coorclinacici amh el Departament dc Benes- 
tar Social, c l  Programa Social de Salut Mcntal prcvist en el 
Pla cl’ Actuacici Social de l’any 1992-95, ciintiiiua esscnt nc- 
cessari per acollir les pcssones mancades d’allotjamcnt i 
instaurar la xarxa cl’acoilimcnt. 

Sens perjudici d’allb que estableix la normativa hhsicu 
sobre I’assisthcia psiquiatrica, cal que Ics funcions i els ob- 
jcctiirs dels poders ptíhlics no cs dcsvi‘in de la política fixada 
a I;’article 49 dc la Constituci6 Espanyola, sobre pmvisici, 
tractament, rehabilitació i integraci6 dels disminuits psí- 
quics. 
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Cal tambb unificar els rncdcls d’atenuió cxtrahospitalhria 
de les quatres províncies, com tarnbe integrar els quaranta 
neuropsiquiatres als equips dc salut mental, a fi d’introdulr 
la refonna i eliminar aquest element dc disiorsiri. 

Acabar la trmsformnci6 dcls hospitals psiquiiitrics de 
custbdia i manicomials i fomentar els programes dc rchabi- 
litacih i reinscrcici dcls malalts 6s un objcctiu que no pot es- 
pcrar. 

Caldria, també, elaborar unit carla de drets i dcures del 
malalt mcntal, atcses les swcs piirticularritats, i estcndrc 
1’Ordrc de 20 dc juliol de 199 1 ,  pcr la qual es regula I’acre- 
ditaci6 dcls centrcs hospitalaris a tots els hospitals psi- 
qui&trics i conccrtats, adaptant-nc la noimativa a Ics 
caracteristiques prhpies per a la deguda assistkncia del ma- 
l al t men tal, 

Enguany, en I’actuaci6 d’ofici número 192511 993 <dngrh 
involuntari cn un centre psiquihtcic)>, s’ha obscnrat que cal 
mks preshicia i implicacici dcl Ministeri 1;iscal cn els proce- 
diments d’intcrnament, amb la deguda participaci6 i Ics fun- 
cions quc li scin inherents pcs tal dc visitar centres dc 
qualsevol classe i examinar-10s. 

S’ha observat t m b 6  cl baix índex de personal cl’infcrrne- 
ria a Ics unitats rlc psiquiatria yuc pcrmcti d’assegurar cl nc- 
ccssari control i rehabilitació dels malalts. 

Srjn moltes més Ics preocupacions que hem observat a 
traves dc les escasscs queixes rebudes, COM la de l’expc- 
dient 1 7 lW1992, per0 prou significativcs per recurclar la si- 
tuaci6 precaria d’aqucst malalts. Per aixb, cal consolidar 
l’hornogenei’tzació dels dispositius assistencials i la scva de- 
cisiva intcgraci6 cn el sistcma sanitari dcl Servei Catali dc 
la Salut. 

Pcr tant, caldrh continuar implantant cls recursos dcsti- 
nats a I’atenci6 ambulattbria i els altcrnatius a la institucio- 
nalitmci6 hospitalhria, pcr tal de pcrmctrc als malalts una 
vertadcra integra56 comunitiria. 

Les línics d’actuitcih del P’lu dc Salut de Catalunya 1993- 
1995 i cls seus objectius operatius h a u r h i  d’unar molt niés 
cnllh en la resolucib dels problcmcs i clkficits quc patcixeri 
cls malalts mentals, JXI* permetre, cn definitiva, una acci0 
preventiva i guaridora que eviti la marginacic‘, d’aquest 
colkctiu. 

Queixa n6m. 17 19/03 
Ingrés en un centre psiqiiihtric 

El 9 d’agost dc 1993 cl Síndic vil rcbrc un escrit cic 
qucixa d’una senyora que dcia hrtvcr ingressat feia uns dics, 
conua la seva voluntat, en el pavcll6 psiquihtric de 1’Haspi- 
tal Clinic dc Uarcdona. TAa intcrcssada ciernanava l’ajut del 
Síndic per sortir dcl pavclkí. 

€’:i rnatcix matí quc es va rebx la queixa, cs va tclcfonar a 
la unitat sanithrin esmentada, la qual va confirmar quc la p:i- 
cient hi havia ingressat el dia 2 $’agost i que h o  havia fet 
per oi*drc dictada cn un procediment dc jurisdicció volun- 
chria pcl Jutjat de Primera Insthncia núm. 40 dc Barcelona. 

L’ordrc judicial assenyalava quc la finalitat de l’iingrés 
cra fcr un diapbstic, per tal quc posteriorment prosscguis 
I’assistkncia a lh interessada en via arnbulatbria. En abskn- 
cia, en aqucll moment, dcl facultatiu que atenia la prornoto- 
ra, es va convenir que aqucst telefonaria a la Institució 
I’  endemi al matí, a primera hora. En la rnatcixa conversa, es 
va plantejar que la pacient havia assenyalat en la scva carta 
que no se l i  havia donat tcrnps d’agafar de casa determinats 
efectcs personals, com ara les ulleres. 

La cornunicaci6 telcfbnica anunciada amb cl metge enca- 
rregat del cas va tenir lloc l’endemi i cs va convenir que el 
mati següent, dia 1 1  d’agost, cs visitaria la promotora de la 
queixa. 

En e1 pavclló psiquihtric, 1’Adjunt al Síndic va poder exa- 
minar tota la docurncntació de quk cs disposava en relació 
amb I’intcmament, va ser informat que la pacient patia deli- 
r i s  paranoics i que, corn és habitud m ilquests casos, ella no 
n’cra conscient. El facultatiu quc l’atenia, que el dia ante- 
rior, junt amb I’assistent social, l’havia acompanyada a casa 
a recollir cls estris pcrsonitls, considerava dcsitjable que po- 
gués viure a casa scw amb ajut social i seguir tractament 
ambulatori. També es va informar que no s’havia localit;r,at 
cap familiar ni amic quc se’n fes responsable. 

L’ Adjunt al Síndic, després dc conkixer ]’opinió facultati- 
va que entrcvistar-se amb l’akctada no interferia la tasca 
mkdicu, hi va conversar pcr tal que pngu6s cxposar amb tota 
llibertat les seves demandes a la Instituci6. En aquesta con- 
versa es va recordar a la promotora l’objectiu del seu inter- 
namcnt, se li va explicar yuc cl procedimcnl seguit 
s’ajustavn il la legalitat i es va  prmdrc ei compromís quc 
des dc la Tnstitucih se l i  telefonaria un cop la setmana per 
estar al corrcnt de la scva cstadu al centre sanitari. Posterior- 
ment cs tingué una nova reunici amb el metge i I’assistent 
social, que en tot moment van prestar la scva col*laboraciÓ 
per i‘aciliiar la tasca de la Institucih. 

Al& quc cl fdcultaiiu que atenia la interessada -un metge 
resident de primcr any- va asscnyalar quc havia de consult- 
ar l’acljunta del SCU scrvei a h n s  dc doiinr I’alta, sc li va in- 
dicar que I’abskncia dcis r6,sponsablcs dcl s c ~ e i ,  cl cap i 
l’acljunta (tot aixb s’esdevt,nia al bcll mig del període de va- 
cances) no podin implicar, per ella mateixa, el perllonga- 
ment de la privaci6 dc llibertat de la p2:;icnt i quc si 
s’havien de fer consultcs, caldria formular-les a un altrc ad- 
junt del scrvci. 

L’eendemh, la Instituci6 V R  telefonar a: director mkdic cn 
iuncions CIC I’T-ínspital, per plantejar-li cl cas. Poc després, 
el director va informar que havia donat instruccions per tal 
yuc cs consultessin Ics qüestions quc calgués pcr decidir so- 
bre l’alta clc la pacicnt, amb l’altre adjunt dcl servei. 

Tal com s’havia convingut amb la promotora dc la 
queixa, se l i  va telefonar un cop cada sctmana. Ei dia 25 
d’agost, cl cap del servei vil informar cluc ja disposavcn del 
diagnostic i qiic 1’ assistent social havia aconseguit posar-sc 
en contacte amb un €arnilias de la pacicnt i que un cop dona- 
da l’alta, es Ixctenia quc un cspecialista en psiquiatria fcs un 
scgujment dc la pacient i yuc l’assistent social la visités un 
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cop la sctmana. EI dia 26 d’agost ja s’cstava en disposició 
de donar I’alta mEdica, pero atks quc es tractava d’una pa- 
cient potencialment conflictiva, s’ haviu preparat un informe 
exhaustiu pcr tal de rcmctre’l al jutge, a fi quc rivalés la dc- 
cisi6 mhdica. El mateix dia, un assessor del Sindic va visitar 
en nom d’aqucst la promotora de la qucixa. 

Atks que Ics previsions lcgals en relació amb l’interna- 
incnt de prcsumptes i n c a p a p  que no han comi% cap acte 
ildícit (art.21 I dcl Codi Civil) requercix I’autorització ju-  
dicial pcr ii l’ingrks i confien I’alta al scrvci sanitari, el 
Sindic es va adreqar al titular del Jutjat que havia ordenat 
I’ingrés, el qual confirma que era la unitat psiquiitrica la 
que havia de donar I’alta, si bé, atesa la dccisió del servci 
sanitari de trametre-li un 
dcsplapria amb el metge 
dades foren traslladades al 
1’ hospital. 

El 8 de setembre, 
dic és del parer que 
ci6 de donar I’alta 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

- .. _- -- 

CONSUM 

Dcfcnsa, salut i seguretat 
dels consumidurs. Defensa 
dels legítims interessos 
cconbrni cs 

-_ - -. .- . 

- Efichcia dels procedimcnts 
- Silenci administratiu 
- Coordinaci6 entre 
ad min i s tr ac i0  n s 
- Inspeccions - 

inforrnc, així’ que el rcbks es 
forense a I ’hospital. Aquestes Activitat de les 
cap de scrvci de psiquiatria de administracions cn 

de consum - Expedients disciplinaris 
- Retards 
- Inspeccions 

- Irregularitats en la prestacib, 

la pacient va scr donada d’alta. El Sín- 
si el dia 26 d’ngost s’csiava cn disposi- 
mhdica, es va perllongar la situació -- . . 

d’iinternament uns dies més del que cra permi%. Serveis públics 

CONSUM 

I. I N T R O ~ U C C I ~  

En I’hmbit de consum, cl Sindic de Greuges ha resolt 
16 consultes, atks 25 visites i rebut 86 queixes (vcgcu la 
presentació de 1’Inforrne quant a la classificacih d’actua- 
cions). 

Les queixes contra l’Adrninistraci6 corn a titular de ser- 
veis públics plantegen les mateixcs qiiestions tractaclcs cn 
informes anteriors: l’augmcnt de les tarifes, la manca de 
control respecte a les empreses privades que presten el ser- 
vei en rkgim de concessió, etc., i sobretot la manca de scr- 
veis en les zones rurals. 

No hem d’oblidar la doble vessant del principi dc pro- 
tecci6 als consurnidors i usuaris, recollit a I’article 5 1  dc 
la Constituci6. L’ Adrninistracici csth obligada a garantir- 
nc i protegir-ne amb efichcia els drets i els interessos le- 
gítims, d’una part quan actua CH exercici de Ics seves 
funcions de tutela, i de l’altra quan és ella mateixa que 
prcsta determinats servcis, directament o de forma indi- 
recta. 

Així mateix, s’ha tornat R qücstionar l’cfichcia. de Ics 
mesures de protecci6 i defensa dels consumidors i usua- 
ris. 

- Activitat de contro1 de 
I’hdministraci6 titular 

. ., . .~ .. . .... .. ~. . . . - - .. 

IU. TEMES SELECCIONATS H QUEIXES IbLUS- 
TRATIVES 

1, La protec& i defensa dels drets i interessos llegitims 
dels consilmidars i usmaris 

Les tarifes dels servcis pllrblics són el motiu de queixa 
que amb més freqiihcia cmpcny cls consumidors i usuaris a 
adrepr-se al Sindic. Quan es tracta de serveis dc cornpeten- 
cia municipal, a chrrcc de petits ajuntamcnts, els clevats im- 
ports requerits per la reforma i la conscrvacih de les 
instaHacions augrnentcn el cost del servei. En aquests casos, 
els ajuts de les diputacions i dels Serveis Territorials d’ln- 
d6stria poden servir per cooperar a la inversi6 de les entitats 
municipals en les ampliacions i les reformes, perb no poden 
atendre les despeses de nianteniment, sobretot a les zones 
d’alta muntanya, on les inclernkncies del temps castiguen 
amb mes f q a  Ics instaklacions. Amb tot, per finanpr-ne la 
conservació no es pot imposar als abonats cap quota de 
mantenimen t. 

A tall d’exernple, i pel que es refereix al subministrament 
d’energia elkctrica, les tarifes aplicables al consum estan 
sotmeses al rbgim de preus autoritzats (Decret 2695/78, de 
28 d’octubrc) per I’Administraci6 competent (Ministeri 
d’lndúshia i Encrgia). Si l’emprcsa subministradora csth 
acollida al sistema integrat de facturacib elkctrica, les tarifes 
que pot aplicar es defineixen a I’annex 1 de 1’Ordre de 7 de 
gener de 1987, que en cap moment no fa referkncia a la pos- 
sibilitat d’irnpsar quotes en conceptc dc manteniment de la 
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línia. Si la companyia no csth acollida a aquest sistema, el 
Ministeri ha d’autoritzar expressament la quota. Perb cal tc- 
nir en comptc quc, cl’acord amb cl Rcglamcnt de Verifica- 
cions clktsiques ¡ regularitat cn cl subministrarncnt 
d’energia, aprovat pel Dccrct de 12 de mart; de 1954 i modi- 
ficat pel Reial Decrct 1725/1984, dc I8 dc juliol, nom& po- 
den scr a chrrec dc l’uswri la conservaci6, les reparacions o 
les rnidificacions de I’embrancarnent, si el titular cn té la pro- 
pictat, i del tram de la linia compri% dcs de la caixa general dc 
proteccici fins als aparells receptors (condici6 general 5x1. El 
manteniment de I’esiesa general ha de ser sufragat pcr 1’cm- 
prcsa subministradora (vegeu qucixa nlim. I 104192). 

Pel que fa als serveis municipals gestionats per emprescs 
privadcs, com 6s el ciis dcl subministrarncnt d’aigua pota- 
ble, creiem opart6 recordar qzic l’ahastainent domiciliari 
d’aigua potable és un servei la titularitat del qual reserva la 
Llei Rcguladora de Rases dc Rkgim L,ocal als municipis. La 
corporació municipal, doncs, té plcna potcstat per constituir, 
organitzar, modificar i suprimir aquest scmei, en que, plcna- 
nicnt competent com &,li correspon cstabl ir-ne cl sistema 
dc Sesti6 que consideri m6s adequat il t’intcrks general. 

Ara M: la titularitat del servei comporta la titularitat dc  la 
gcsti6, quc correspon a I’  Adrninistracici, malgrat que cllc? 
matcixa hi doni entrada als particulars miljansant la tkcnica 
de la concessi6. L’cntitat local conscrva la potestat de rlircc- 
ciÓ i de cantrol de1 servei públic i no put renunciar a fiscn- 
litmr-lo, d’acord amb l’articlc 242.2 dc la I k i  811987, dc 
15 d’abril, Municipal i de Rkgim liocal de Catalunya. 1 és 
sohre la potestat de direcció i contro! del servei públic quc 
I’cns locaí ha de detcrminar el regim estatutari dels usuaris, 
pcr a la qual cosa 6s rccomanahlc la rcgutaci6 del servei per 
reglaincnt (vegeu qucixes niíms. 16 12/91 i 442 /1$2). 

Quant :i la prestaci6 dcl scrvci telcfbnic, hcm dc destacar 
cntrc Ics qüestions quc cns plantegen cls abonats els rctards 
en les instaHacions (vcgeu queixa nDm. 197492) i la manca 
dc scrvei a les urbanitzacions illcgals o inacahadcs, atks cjuc 
cs tracta d’un problcma relacionat aml) la I T I I - ~ I ~ C ~  d’autoiitzaci6 
dels ajuntaments per- insta ih  l’cstesa mitjaiqant pals. 

Hcrn de dcstacar l’actitud co1.iaboratlor.a dc I’Oficinn 
d’htcnció il 1’Usu;U.i dc la Cornpxnyia Telehica,  cn inves- 
tigar i intcntar rcsoldrc cls motius dc Ics queixes que cns 
adrecen els usuaris. 

Finalment, cal rcfcrir-sc a les funcions tutelars dr: I’Ad- 
ministraci6, encomanidcs per I’articlc 5 I de la Cotistituci6 
I<spanyola, espccificameni les relatives a la tramitació dels 
expedicrits disciplinaris oberts arran de denúncics prcscnta- 
des pcls consumidors. 

Cal rccordar quc l’hdrninistracici no pot sostreurc la scva 
actuacici al procedirncnt administratiu, que és dc compli- 
ment ohligattori, ni tan s o l s  en aplicaci6 dels principis d’cfi- 
ckciu i celeritat. Aixi doncs, la n o  ccmpareixenp dcl 
dcnuncinnt al trhmit cl’iaudikncia no pot, s m s c  més, dctcnni- 
llar quc s’arxivin Ics acluaciorrs. 

Només piiscn .Ei al proccdiment ad tninistratiu, segons la 
llei que cl rcgula , la rcsolucici, el desistiment i la rcnlincia 
al dret en cl qual es fundi la instiincicl (que, en tot cas, han 

de scr expressos, mai dcits), i la declaració de caducitat. Pel 
que fa a la caducitzt, paralitzat i’expdicizt per causa impu- 
table a l’administrat, l’Administraci6 l’advcrtirh que, trans- 
correguts trcs MCSOS, es produir& la caducitat del cas, que 
haur; de ser declarada per I ’brgan administratiu comnpctcnt. 

hixi matcix, cl procedimcnt administratiu s’ impulsarh 
d’ofici en tots eis trgmits. Els interessats que no compleixin 
cls trimits en cls quals puguin intervenir d’acord amb la 
lici, se’ls dcclarar5 desemparats del dret al trhmit en qiiestici, 
la qual cusa n o  ha de ser obstnclc it la continuaci6 de I’cxpe- 
dient fins a la resolució (vegeu qucixa nÚrn.20671Y2). 

Finalment, la qucixa 414193 6s un exemple dc rctards en 
ia tramitació d’expedients disciplinaris iniciats per denún- 
cies de corisurnidors. 

Queixa n6m. 161219 I 
Titularitat de la gest% d’iiii servei p6bllc 

El senyur S. es va adreqar al Síndic de Greuges per expo- 
sar les mancances i els problemes existcnts en el subrninis- 
tramcnt domiciliari d’aigua potable a la urbanitzaci6 Costa 
Blanca, de Castcllbisbal. 

Sol.1 icitat 1 ’i nformc corres ponent, I’ Ajunt arncnt informa 
que aquesta urbanitzacid és un asscntament dels anys setan- 
ta, que tot just ara s’ha sotm5s a un proc6s urbanitzador. Un 
deis vencdors dels terrcnys inclosos en aquella urbanjtzaci6 
va implantar pel scu compte un servei privat de captació i 
subministrarncnt d’aigua als parccl-listes, perb aquest servei 
no va ser mai legalitzat ni autoritzat pcl municipi. Davant la 
inhibicio del subministrador, pel que fa a Ics ordres d’ade- 
yuació, I’ARjuntamcnt va cncamgar a 1 ’empresa mercantil 
Companyia (1’ Aigües dc Castellbisbal, S.A. la gestió rlcl 
scrvci cn regim dc concessió. No obstant aixh, l’csmcntada 
Corporaci6 considera que 110 entra dins les seves atribucions 
interferir uncs relacions particulars entrc I’ empresa submi- 
nistradnra i cls abonats, si no és amb motiu de l’infomc 
previ en I’expedicnt de revisi6 de tarifes davant la Comissi6 
de Preus dc Catalunyx 

Atks itixh lillim, el Síndic de Greugcs va creure oportil re- 
cordar a I’Ajuntanicnl de Castellbisbal que Ics entitats 10- 

cals són titulars del servci de provc’itncnt domiciliari 
d’aigua potable, malgrat que en puguin tenir encomanada la 
gestió, mitjanpnt la tccnica dc la conccssió, a una emprcsa 
privada, i conseqüentment, I’Aclministraci6 Local cn con- 
serva la potestat de dirccció ¡ control, sense pcidcr rcnunciar 
ii la f‘iscalitx:acih dc la prestrici6 del servei. 
‘En el moment dc tancar la redwcih d’aquest Inhme ,  

1’Ajuntament dc Castellbisbal n o  ha donat resposta a les 
consideracions que li havia atlrcqat el Síndic. 

Qucixa núm. 1974192 
Retard en el trasllat d’un telhfon 

El senyor S. va sol4icitar cl juny dc 1992 el trasllat del te- 
1Ehn al seu domicili actual. La companyia Telcfbnica cl va 
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informar quc 110 disposava dc línies lliures a la zona on 
s’havia sol4icitat cl trasllat, el qual, doncs, s’hauria de rctar- 
clar fins quc es realitzks una ampliació dc la xarxa tclefhni- 
ca, prevista cn el tcrmini d’un o dos anys. 

Atesa 1’awml;ada edat i f’estat dc salut dc I’abonat, aquest 
es va adrqar a1 Síndic de Greuges demanant la seva intcr- 
venci6 per tai d’abreujar cl termini csmcntat. 

Posats en contacte amb I’Qficina d’Atcncici a 1’Usuari dc 
la Telefbnica a Barcelona, se’nns vil informar que els trcballs 
d’aampliaci6 de la xarxa s’acabaricn durant el rncs de maig 
de 1993. 

El telkfon va ser instalht a final del mateix mes dc 
maig. 

Queixa núm. 2067/92 
Impuls d’ofici dels trhmits en els expedients administra- 
tim5 

El senyor S. exposh al Síndic de Grcuges la seva queixa 
motivada pcl fct que I’crnprcsa de subministramcnt domi& 
liari d’aigua potable Cornpañía Mina Hiblica de Aguas de 
Terrassa, S A .  factura als abonats propictaris dels compta- 
dors la taxa de conscrvaci6, sense cap contractc de conscr- 
vació skibscrit per l’usuari arnb I’esrncntacla empresa. El 
promotor de la qucixa va presentar una reclamaci6 davant la 
Direcci6 General d’Energia del Departament d’Ind6stria i 
Energia, la qual va incoar un expcdicnt sancionador, i en 
donar-li trasllat de I’escrit trames per l’cmpresa subminis- 
tradora d’aigua, concedí al senyor S. un termini de trenta 
dies per fer aidegacions, passat el qual es procediria a ami- 
var l ’expcdient. 

El Síndic de Greuges, en soldicitar un informe escrit a la 
Direcció General &Energia sobre l’cxpedient en qücsti6, va 
recordar a aquest brgan de l’Adrninistraci6 que el proccdi- 
ment administratiu s’impulsa d’ofici en tols cl trhmits i la no 
corripareixcnga dcls intcressats nom& produeix la phrdua 
del dret al trhmit en quk s’hagi produyt, la qual cusa no ha de 

scr obstaclc per a la continuació de I’expedicnt fins a la seva 
resoluci6. 

La Dirccci6 General d’Encrgia va adrcqar al Síndic copia 
de la rcsoluci6 de I’cxpcdient, que va ser notificada al sen- 
yor S ,  per la qual s’habilihva I’intercssat a subscriure con- 
tracte de rnantenimcnt del cotnptador arnb I’empresa 
instalkdora autoritzada que consfderks mes adient. No obs- 
tant aixh, no han estat acceptades les considcracions que el 
Sindic va fer quant als cfwtes de la no cornpareixcnp de 
1’ intcressat al t r h i t  d’audikncia. 

Queixa núm. 4 14/93 
Retard en la resolrrcjh d’un expedient en matixja de dis. 
ciplina de consum 

El senyor C .  va presentar el 13 de maig dc 1991 utla dc. 
núncia davant els Servcis Territorials it Barcelona del De- 
partament de Comerq, Consum i Turisme de la Gcneralitat 
contra un taller dc reparacions dc televisors i vídeos. 

El 29 d’octubre dc 19Y 1, l’csmcntnt brgan administratiu. 
va comunicar-li la incoació d’un expedient sancionador i cl 
juliol de I992 li va notificar la proposta de resolucici, s i  bé, 
des de llavors fins que I’intcressat es va adreqar al Síndic dc 
Greuges (el 23 dc febrer de 1993), no havia tornat a tenir 
notícies de la tramitació de I’cxpedient iniciat arran de la- 
seva denúncia, Iu qual cosa va. motivar cl scu escrit dc 
queixa. 

A sol*licitrid del Sindic de Greuges, I’Adrninistrici6 infor 
m i  aquesta Instituci6 arnb un primer escrit segons cl qual 
prbximament es dictaria la resolució oportuna, quc seria 111)- 

tificada a1 senyor C. 
Poc després, el Departament de ComcrG, Consum i Turis- 

me dona trasllat a aqucsta TnstituciÓ dc la resolució mi- 
tjangant la qual cs formalitzava l’cxpedient disciplinari ell 

rnatkria de consum i s’imposava una sanci6 econbrnica a% 
denunciat, la qual cosa ja s’havia. comunicat al promotor dk 
la queixa. 
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SECCI6 5: TREBALL I PENSIONS 

S’inclou cn aquest apartat la diversa problernhtica dcri- 
vada de les qucixes i actuacions d’ofici en matkria de Se- 
guretat Social i Trcball. En  cl període csiudiat cn aquest 
Informe, el Sindic ha rcsolt 35 consultes, atks 60 visites, 
rcbut 170 qucixes i iniciat 3 actuacions d’ofici (vegeu la 
presentacici dc I’Jnforme quant a la classificacir5 d’actua- 
cions). 

La Constitució Espanyola atorga a I’ Estat competkncia 
exclusiva sobrc Iegislaci6 laboral -sens perjudici que 
I’cxecució pugui correspondre als 6rgans de les comuni- 
tats autbnorncs (art. 149.1.7a)- i sobrc iegislaci6 bisica i 
ei rkgim econbmic dc la Scgurctat Social, sens perjudici 
que les Comunitats Autbnomes n’exccutin els serveis 
(art. 149. I .17a). 

Si bk el Dcpartament dc Trcball ha assumit l’execucci6 
dc part dc les competkncies i scrvcis quc cn l’hmbit de 
treball excrcia l’Estat, les principals entitats gestores res- 
tcn en I’hmbit de I’Adrninistracih de I’Estat adscrites 1-11 

Ministeri de Treball i Scguretat Social, corn 1’Institut Na- 
cional d’Ocupaei6 i I’Institut Nacional de la Seguretat 
Social. 

Corn quc la majoria de queixes rcsponen a actuacions de 
les csmentades cntitats gcstores, l’actuaci6 clcl Síndic s’ha 
de coordinar amb la del Dcfcnsor dcl Poble, amb el quc cs 
col.labora regularment. 

La preocupacih principal dcls ciutadans ha estat motivada 
per I’acci6 protectora dc la Seguretat Social, la qual ha de 
garantir I’ assistkncia i les prcstacions soci als sufllcicnts cn 
Ics situacions de necessitat, especialrnent cn cas de falta de 
feina i durant la tercera edat. Per tant, vetllar per I’ildcqüa- 
ci6 de l’activitat dels poders públics als principis previstos 
als articles 41 i 50 de la GE ha cstat la principal tasca dc la 
I nstitucih. 

La dificultat d’acccdir a Ics indemnitzacions o pcnsions 
dcrivadcs dc la Icgislaci6 d’aninistia ha continuat essent ub- 
jccte de diverses queixes. 

Les interprctacions rigoroses dc l’Administraci6 sohre 
tota mena dc pensions han fet minvar cls clrets dcls colkc- 
tius mis desprotegits econbmicnmcnt. 

Finalment, cls trchdladors afcctals per expcdients de re- 
gulaci6 d’ocupaci6 han evidcnciat la preocupant situacici 
cconbmico-scxial dcl pais i Ics deficikncies que s’han de co- 
ri-cgir . 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

- .  - ._ ~ 

PENSIONS I TREBALL 

Pensions i beneficis 
derivats de la Segona 
República Espanyola - Beneficis de la Llci 3711 984, 

de 22 d’mtubre 
- Aplica& 
- Procediment 
- Limitacions 
- Rplicaci6 de la Llei 4611977, 
de 15 d’octubre, sobre Amnistia, 
en dació amb la LIei 1~1984,  
de 20 dc maq, &Assimilació de 
perides de presó a períodes 
catitxats a la Seguretat Social 
- Acrcditíicih de drcts 
- Pcnsions dc mutilats 
(Decrct 67011 976, Llei 3511 980, 
RD 43ll978 i Llci ci11982 
- Reclamacions 
- Prcscsipciri de terminis 

Segurctat Social - Rcgims especials 
- Afiliació 
- Prcstacions 
- Protecció 
- Rkgirn general i SOVI. Acci6 
pIUteCtCNll 
- Prcstacions. Dcncgació de 
pensions. Incidhcies cn els 
con vcn i s internacionals 
- Trcsoreria 
- Cotitzacions 
- Conveni espccial 

-~ 

Tre h a 1 1 - Conflictes individuals i 
coklectius derivats de la rclacib 
de treball 
- Reclamacions 
- inspecci6 dc trcball 
- Jurisdiccici 
- Atur 
-- Politica d’ocupació 
- Gesti6 de I’IINTM 
-- Pi-estacions 
- Subsidis. FOGASA 
- l.,libcrtat sindical 
- Drcts 
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- Discriminació 
- Lcgislucih 
- Modificaci6 
- Mcsures 

I u .  TEMES SELECCIONATS I QUEIXES IL-LUS- 
TUTIVES 

1 L’sccici protcctora de la. Seguretat Sociid 

Si analitzcm els Prcssupostos Generals de I’Estat pcr a 
1994, norma bisica i instrument de política econbmica dc 
I’ Adrninistmció ccntral, veurem que la principal partida dc 
despcsa la constitucixcn les pensions, 1’imp-t de les quals 
s’ha actualitzat en un 3,5%, havcnt augmentat significativa- 
ment el nombre dc pensionistes. 

Malgrat que el Sindie no té competkncia cn I’irnbit de la 
Seguretat Srxial, continua rebent queixes dc molts pensio- 
nistes, les quals ha dc trarnctre al Defensos del Poblcper tal 
com aíkcten 1’Administració pcrifh-ica dc I’Estat a CataIun- 
Y a. 

Aixi rnatcix, ha continuat rebent queixes sohrc Ics limita- 
cions imposades per obtenir determinats bencticis o indern- 
nitLacions derivats del pcxiode repu bl ica, ja comentades en 
els diferents informes dcl Sindic al Parlamcnt de Catalunya. 
Enguany, cal seguir advertint els poders p6blics del difícil 
accés dels intcrcssats als bcncficis prcvistos en la Disposi- 
ci6 Addicional divuitena de la Llci 41 1990, de 29 dc juliol, 
dc Prcssupostos Gcnerals de I’Estat per a 1990, relativa a la 
indemnitzacici per tcmps de pres6 com a conseqiiknciii dc la 
Guerra Civil 1936- 1939, problcmitica quc rcflecteix l’expe- 
dicnt 2051 1 993. 

Altrament, cal rccordar la prcocupacici d’ aquesta Institu- 
ci6, com també la clcl Defcnsor del Yoblc, per la situació 
dels ciutadans afectats per Ics conseqiikncies derivades de la 
guerra de 1936- 1939, preocupacid que mogué aquestes ins- 
titucions a formular recomanacions i suggeriments que en 
bona mesura han cstat acollits pels poders ptiblics, com 
també es va fer avinent CII els infomics al parlaments res- 
pectius. 

Enguany, cal fer rcssaltar la modificació opcrada per la 
Llei 2111993, de 29 dc descmhre, de Pressupostos Gcnerals 
dc I’Estat per a 1994, quant a l’cxcmpci6 dc l’lmpost sobre 
\a Renda de les Pcrsoncs Físiques (iRPF) de Ics rendcs de 
Ics pcnsicms reconegudes a favor de les pcrsones que pat im 
lesions o mutilacions amb ocasi6 o a conseqiikncia de la 
guerra. 

D’altra banda, i malgrat haver corregit el Govern central 
en els darrcrs anys diversos aspcctcs tendents a l’homoge- 
nci’tzacici de Ics prestacions dels difcrcnts rkginrs del sisic- 
rn;t de la Seguretat Social, encara s’obscrvii I’aplicacih 
restrictiva de la normativa en divcrsos aspectes dc l’accib 

protectora, tot i el mandat constitucional de garantir la sufi- 
cikncia econbmica als ciutadans durant la tercera cdat. 

L’csmentada Llei 2111993, de 29 de desembre, tarnbE ha 
limitat pcr al 1994 les exempcions de les rcndes de I’RPF a 
les pensions d’invalidesa permanent, en grau d’incapacitilt 
absoluta o gran invalidesa, i n’ha excli>s les altres. 

Es continuen produint llacunes que poden produir situa- 
cions discriminatbries, com cn ]’acci6 protectora del REgim 
Especial dc Treballadors per compte propi o autbnoms, la 
qual no preveu la prestaci6 d’invalidesa provisional per uls 
afiliats a I’csmentat rkgim, cntre d’altrcs limitacions en 
aqucst i d’altres rkgims, que distorcen la tan sovint anuncia- 
da homogene’itzaci6 dels rbgims especials amb cl dgim gc- 
ncral , 

Aquest buit de protecció, manifestat en diverscs queixes, 
motivi els Tribunals de Justicia a pronunciar-s’hi, Una scn- 
tkncia de la Sala 4n. del Tribunal Suprem de 20 de maig de 
1991, dictada en rcciirs de cassaci6 per r2 la mificaci6 de 
doctrina, indica que 1’Institut Nacional de Seguretat Social 
(INSS), pel yuc fa al pro1dernr-r de la manca d’invalidesa 
provisional dcls treballadors autonom, té el dcure dc dccla- 
rar la invalidcsa pcrmancnt, en el grau que pugui correspon- 
dre, quan el treballador autbnorn esgoti el subsidi 
d’hcapacitat Laboral Transitoria (LT] i romangui invblid. 

Resta pendcnt, perb, que l’entitat gestora de 1’INSS ajusti 
l’actuxió administrativa a l’esmcntada sentkncia, per tal dc 
prcltcgir els treballadors autbnoms quan csgotin el període 
d’ILT scnse haver aconseguit I’alta per curaci6. 

Scns perjudici del volum de queixes i de la diversa pro- 
blernitica esmentada pels interessats per discrcpkncies amb 
les resolucions administratives, sobre cl grau d’invalidesa, 
cls chlculs dc Ics bascs reguladores de Ics pcnsions, disfun- 
cions en el pagamcnt i revaloració de Ics prestacions, com 
tarnbk per la concurrkncia i incompatibilitat de pcnsions, cl 
problcma més rcitcrat s’ha obscrvat en les conseqükncies 
derivades dc la situació de crisi econbrnicn quc travcssa el 
nostre país, amb la conscgüent davallada de l’ocupacih. 

Certament, quan els treballadors perden la feina, alguns 
optcn, malgrat quc ja no  puguin capitalitzar Ics prestacions 
d’atur, pcr  fer-se au tbnoms, i d’altres intentaran refugiar-se 
cn aqueltes prcstacions, si reuneixen els requisits per podcs- 
hi accedir. 

Així, el Sindic ha considerat convcnicnt reflcctir la pro- 
blernhttica obscrvada en divcrses queixcs, dc Ics quals cls 
cxpedicnts de refcrhcin 55/93 i l’actuaci6 d’ofici 860193 en 
scin clars exponents. En el primcr cxpcdient s’expliquen els 
problerncs dels treballadors autbiioms quc no es dancn dc 
baixa d’aquest rkgirn especial quan troben una nova feina o 
dcixen ]’activitat per la qual estaven inclosos en aquest 
rkgim espccial. 

La disfunci6 en I’actunció dc la Trcsoreria de la Segurctat 
Social que hem observat cn totes les qucixcs, davant la no 
comunicaciil de la baixa per l’intercssat, 6s  la lentitud dc 
l’cntitat gestora a advertir el deutor de l’irnpagainent 1 sugc- 
rir cluc el fxi efectiu, f ins que han transcorregut alguns anys 
dcs quc va dcixar I’activitat, la qual cosa obliga el deutor a 
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haver de pagar molt de temps, fins al límit CIC la prescripcici 
al cap be cinc anys. 

El Síndic, corn cl Defensor del Poble, cntcngui que un 
rcquisit formal corn 6s d’haver de comunicar la baixa amb 
el corrcsponent document no pot comportar unes consc- 
qükncies tan perjudicials als intcrcssats. Per aixb, el Defen- 
sor del Pohlc va recommar al Ministeri t3c Treball i 
Segurctat Socinl I ’  adopcirj de mesurcs quc alleugin la situa- 
ci6 dcl deutor, Ics quals, COM es pot cornprovar ;i X’csmentat 
cxpedient 5 5/93, ha adoptat parcialment I ’cntitat gestora, 
perb, nomes amb mesurcs preventives i d’informucili, 

Pci que fa a l’actuació cl’ofici 860193, sjntkticament co- 
rncntada més endavant, el Síndic cmsidcrh convenient ana- 
litzar la Circular 2-034 de 29 de desembre de 1992 dc la 
'Tresoreria Gencrnl de la Scguretat Social, ja yuc advertí la 
possible insegurctat jurídica generacia en la rcgulaci6 c k  
l’enquadramcnt als rkgirns de la Seguretat Social aplicablcs 
RIS socis i brgans d’adrninlsuació que pixestcn servcis cn les 
societats mercantils. 

Considerant que l’csmentada Circular no 6s cficaq pcr rc- 
soldre la inseguretai jurídica observada, cl Síndic cn va ad- 
vcrtir el Defcnsor del Poblc i li suggeri ci’cstudiar la 
possibilitat dc rccorxiatiar al Ministeri dc Treball i Segrirctat 
Social allb que cs dcsprkn de I’actuaci6 d’ofici 860193. 

Malgrat continuar pcnclcrits de rcvisi6 diversos problerncs 
plantcjats pels trcballadors mrthnoms i denunciats pel Síndic 
en tots els infcxmcs al Parlament (clcs cle 1984, vcgeu Bu- 
tllctí Oficial dcl Parlamcnt dc Catalunya nlirnero 56 CIC 
17.4.1985, phgina 2553 i especialrncnt 1’Infclrmc de ]’any 
1989, BOPC ncm. 149 dc 29.3.1990, phgincs 4545 i sc- 
gücnts), cnguany s’ha produ’it una modificaci6 important, 
quc acull Ics nostres recomanacions ;idrqadcs al Ministeri 
dc Treball i Seguretat Social. 

Així, el problcma quc fins ara alkctava cls trchalladors 
pcr cornptc propi o autbnoms, pel quc fa a 1;) invalidesa i 
ineíickcia de les cotitzacions comsponents a periodes ante- 
riors a l’dta, ha qucdat resolt ii partir. de 1’1 dc gener CIC 
1994. 

El Tribunal Constitucional (STC núm. 189/1987, de 24 
dc novcrnbre) invith alcshores (any 1987) els podcrs públics 
il canviar la nomaiiva objejectc de conflictc (article 28.3,d) 
del Dccret de 20 ci’agost dc 1970) i cl Sindic, com t a m E  cl 
Dcfensor del Pohic, recomanaren I’csrncntada modificacih. 

Enguany, la I>isposicici Addicional dcsena dc la X,lei 
2211993, dc 29 dc desembre, de rncsures fiscals de reforma 
del regim jurídic de la f’uncici pública i dc la protecció per 
dcsocupaci6, preveu la validesa, a efcctes dc pcrcebrc Ics 
corresponents prccstacions, de Ics quotes nntcriors ii I’alta en 
cl rkgim cspecial dc la Seguretat Social dc trcballadors per 
compte propi o autbnoms. 

dlisposici6n adicional cfécimx. Validc;! a efectris de las 
prcstacimcs de las cuotas anteriorcs al alta cn cl régimeii 
cspecial de Iu Scguridad Social de irabaijadures por cucnta 
propia o authomos. 

>Guindo, reunikndosc 10s requisitos para cstar incluidos 
en el rkgimcn espccial de la Seguridad Social dc trabdjzjado- 

res por cuenta propia o autcinomos, no sc hubiera solicitacio 
la preceptiva alta en 10s tErtninos reglamentariamente p c -  
vistos, las cotizaciones exigibles correspondientes a perio- 
dos antcriores a la fomalizacih dei alta producirán cfectos 
rcspecto a las prestacioncs, una vez hayan sido ingresadas 
con 10s r*ccargos que iegalmcnte prmcdan. 

d i n  pcrjuicio de las sanciones adrninistrativas quc prace- 
dan por st i  ingrcso fuma dc plazo, las rcfcridas cotizaciones 
dariín tarnbibn iugar al dcvengo de inkrcses, que serán cxi- 
giblcs desdc la corrcspondicntc fccha en que debieron ser 
ingresadas, de conformidad con el tipo dc interés lcgal del 
dinero vigentc cn el momcnto del pago.)> 

S’han acceptat per tant Ics nostres recomanacions, mal- 
grat no afcctar altres rkgims cspcciais, corn l’agrari o cl dels 
treballadors uuthnoms quc havien pagat abans dc 1’ 1 de ge- 
ner de 1994. 

Queixa nlim. 205/93 
I%atallons disciplinaris i temps de pres6 

El senyor V. s’adreqh al Síndic i cxposa diverses vicissi- 
tuds, en relacicj amb la solkitud d’indernnització pcr temps 
dc pres& que havia presentat davant la Direcció General de 
Costos dc Pcrsonal i Pensions Plihliqucs, del Ministeri 
d’Econornia i Hisenda. El promotor feia refcrhncia B la im- 
possibilitat d’acollir-sc d s  beneficis de la indcmnitmció per 
privació de llibertat cn cstabhmcnts penitcnciaris, prevista 
cn la disposicib addicional 18a. de la Llci 411990, dc 29 de 
juny, de l~ressupostos Generals dc I’Hstat per il 1990. 

L’csmcntada sol-licitud li fou denegada pcr no haver acrc- 
ditat quc cn el seti cas s’hagues complcrt el periodc, igual o 
superior a tres anys, de psivaci6 de llibcrtat cn establiments 
pcnitenciaris, ja quc una part dci temps acrcditat s’cntcnia 
de servei militar i no de privació de llibcrtat. 

L’intercssat havia estat cn divcrscs presons i tambt5 en 
camps de concentraci6 i batallons disciplinaris dc soldats 
treballadors penats. 

El Síndic s’ havia preocupat de I ’csmentada problerniitica 
(ics dc la publicació dc I’esrnentada Llci, i de les conseqükn- 
cies negativcs i restrictives derivades de I’ esmentat licnefici 
pcr a iots aquclls ciutadans que, corn l’intcressat, no poden 
acollir-s’hi pcr ra6 dc les imperatives restriccions legals i 
les interpretacions restrictives de 1’Administració. 

Sens perjudici dc recordar aquestcs situacions al Bcfcn- 
sor del Poble, cl Síndic va indicar a l’intercssal el criteri 
d’aquesta Instituci6, ja esmcntat en cls informes al Parla- 
ment ciirresponcnts als anys 1990, 1991 i 1992, cn qui., cn- 
trc d’altres peticions, solkithvcrn la interposici6 dcl recurs 
d’inconstitucionalitat, la qual cosa no accepti el Defensor 
de! I’oblc, que bash la ncgativa en d s  fonaments que cs dcs- 
prencn de la transcripcici inclosa a l’informc dcl Síndic pub- 
licat UI 13utlleti Oficial del Parlament de Catalunya núm. 
250, de 22 dc mars; de 199 1 .  

El Sindic ha continuat insistint cn la mateixa problcmiiti- 
ca, j a  quc no ha dcixat dc rebre qucixes cn aqucsl scspccte, 
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pel que fa al limitat desplegamcnt de la nonnativa sobre 
amnistia i al dcscncís dc molts ciutadans que van patir Ics 
conseqühcics dc la triigica guerra civil 1936-1 939. 

L’interessat ha pogut recórrer contra les divcrscs rcsolu- 
cioiis quc I’Administracici l i  ha notificat, pcrti continua ferm 
cn els seus propbsits i conviccions contra cl fet dc no havcr 
estat dcl tot amnistiat. 

Qucixa num. 749/93 
Silenci dc l’hdministracib I,acal davant d’wm peticih de 
reingrés al scrvci actiu 

LA senyora T, dc 73 anys, cxposh al Síndic que, havent 
estat funcionihi de I’ Ajuntamcnt d’Igualxla dcs dc 1 ,  any 
1936 i havcnt-se vist obligada cti plena guerra civil a aban- 
donar el seli treball pcr motius polítics, cl 1990 formuIri a1 
dit Ajuntamcnt la sol*licitud dc reincorporaci6 i d S  serveis o 
la prcstacici de jubilaci6 suhstitutbria. Fins al moment dc 
formular líi queixa present no havia rehut cap rcspmta 
d’aquella administracih lmal, i es considerava, doncs, total- 
ment indcfcnsa pel silenci csmentat. 

El Sindic admct6 la queixa i sol*licith R l’hjuntament 
d’XgualacIa cl corrcsponent infomc, per tal dc vcrificar cl si- 
lenci administratiu denunciat. 

A1 cap d’un mcs dc I u  peticiri del Síndic, I’Ajuntamcnt va 
adoptar l’acord relatiu a la peticiri, el qiial l i  1i)u notificat 
formalment, comprovada la qual c ~ s a  el Sindic arxiva ci 
present expedient. 

1,’csmentat acord, quc desestimava la petici6 de la inte- 
ressada, fou motivat, principalment, pel fet yuc no podia 
acreditar la condici6 de futicionhria 

Queixa n h .  5511 993 
L’obligaciri de comunicar la baixa en el H6gi;im Ilhpeciai 
de treballadoi*s per coniptc propi o ahtbnorns 

El senyor F. s’adrcqh al Síndic pcr exposar un problema 
que han patit molts trchalladors authnoms. L’any 1988 deci- 
dí donar-sc d’alta al K&gim Espcial de Trehalladors por 
compte propi o Autimoms CRETA) i de la corrcsponent lli- 
cirncia fiscal d’activitats professiunals. 

Pcr motius cconbinics cn el seu treball, al czip d’un any 
dccidí entrar a treballar cn una empresa com II treballador 
per comptc d’altri, i per tant, ib~i donat cl’alta a1 Rkgim Gc- 
ncral dc la Seguretat Social. Com quc no cs donA de baixa 
tic1 I2ETA, considerant quc I ’  Adrninistracici ho faria d’ofici, 
comprovi ~ L I C  I’any 1990 encara cstava d’ulta, per la quid 
cosa prcscnth la hnixa a la Tresorcria General dc la Segure- 
tat Social. 

Posteriormcnt, la ’hsoreria Gcncral de la Scgurcta t So- 
cial requen’ a I’intcrcssut cl paganicnt dc lcs quotcs impaga- 
des dels dos dar-rcrs anys, amb cl corrcsponent recirrec dc 
mora, pcr la quantitat clc mig milió de pessctcs. 

El Síndic entcngue que cl requisit f ~ m a l  de prcsentar la 
baixa, incomplert per I’interessat, no podia comportar uncs 
conscqühcies tan perjudicials a l’afectat, corn s6n d’haver 
de pagar fins i tot les quotes per un pcriodc de temps quc 
pot arribar ;I cinc anys, més yue mbs quan la inatcixa Acimi- 
nistracifi no s’ha preocupat dc controlar la recaptaci6 de Ics 
esrncntadcs quotes amb I’cficacia i celeritat a qub csti obli- 
gada. 

Ates que es tractava d’unrz uctuacicj dc T’Administració dc 
l’Estat, el convol de la qual correspon al Defensor del ¡>o- 
ble, el Síndic li tras1l;id.h la qucixa i ayuclla Tnstituci6 
s’adrqg a la Trcstlrcria C;cneral dc la Scguretat Social, re- 
comanant que es faciliti la informació neccsshria als trcba- 
lladors riutbnoms quan formalitzin l’alta i als que cs troben 
en I’csmcntada situaci6, sobrc l’obligació de comunicar la 
baixa quan cessin cn l’activitat, i que s’adoptin les rncsures 
de control de la rccaptaci6 amb mes celeritat, la qual cosa 
permctria comprovar 1’ incompliment de la presentmi6 de la 
baixa, causant rncnors perjudicis econbmies als afectats. 
Lz csmcntada rccamanacj6 ha estut acceptada, malgrat 

que el control dc comprovació de I’incomplirncnt csmentat 
encara no s’ha redui‘t en allb quc scria desitjat)le. 

Qucixa núm. 264193 
Revisió del chlcul de la pensi6 de jubilacili i les conse- 
qühcics dels coeticientq reductors en la jubilació antici- 
pada 

La scnyora V. s’adrct;B al Sindic exposant que havia trc- 
ballat mes de quaranta anys i, a conscqiikncia dc les greus 
dificultats de I’ernpresa, es veik obligada a jubilar-sc antici- 
padamcnt, amb la corrcspmcnt reducci6 de la pensih. 
Aqucstn circumstancia es veié agreujada pel fet que I’ern- 
presa no havia estat al corrent de pagament dc Ics quotes 
durant un any, per la qual cusa es va computar aqucst pcrío- 
dc amb Ics bases mininics dc cotitzacib. 

El Síndic, e.n coordinaci6 amb cl Defcnsor dcl I’oble, ili- 

dich a la intcressacla la possibilitat de soklicitar pcr cscrit, a 
I’lnstitut Nacional de Pa Seguretat Social, la revisió dcl cB1- 
cul de la basc reguladora de la seva pensi6 de jubilacici, lu 
qual seria proccdent, ja que postcriorment I’cmnprcsn havia 
ingressat Ics quotes per Ics hases de cotitzaci6 correspo- 
nents, Ics quals incidien dircctamcnt cn l’import final dc la 
pcnsici. Aquesta rccommació fou seguida per la intcrcssada. 

D’altra banda persisteix la 110 acceptaci6 dc la recomana-. 
ció feta pel Síndic, rnitjanGant el Defensor del Poble, al Mi- 
nistsc dc Trehall i Seguretat Social sobre les greus 
conseqüh-cies de I ’ aplicacih dels coeficients reductors, als 
jubilats que han dc sol-licitar la pensió abans dc complir 65 
anys. Com sia cluc dcspres de 1’1 de gcncr de 1967 l’ediit 
d’accds a la jubilaci6 s’establí en 65 anys tot rcspectant cls 
drcts dcls treballadors yiic havien cotitzat al mutualisme la- 
boral, i~ poclcr-se jubilar anticipadament, perb amb una re- 
ducció d’un vuit per cent de la basc rcguladora pcr any 
anticipat, el Sindic i cl Defensor dcl Poblc seguiran recoma- 
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n a t  un canvi en la normativa vigent, a fi que aquests coefi- 
cients reductors es puguin rccupcrar, o cn cas dc suspen- 
dre’s Xa pcnsih i dc tomar a cotitzar, es tinguin en ctirnptc 
Ics noves cotitzacions o, almenys, l’edat actual de la nova 
solkitud de pensi6, deixant sense efecte els coeficients re- 
ductors. Aixb, perb, 110 ha estat revisat i continua rcgulat per 
I’article 16’2,d) dc 1’Ordrc dc 18 de gener dc 1967, dc ma- 
riera que no cs te CII comptc el quc s’ha esmentat i s’aplica 
la  matcixa base regulxiora dcl c i lcu l  de la pcnsió inicial 
amb cls cocficients reductors aplicats. 

Qucixa n6m. 680193 
Sacerdots i religiasos secularitzats 

El CoI*lcctiu de Sacerdots i Religiosos Secularitmts de 
Catalunya, grup autbnom dc I’ Associacici COSARESE, 
s’atlreqh al Sindic cxposant la prohlemhtica d’aqucst coklec- 
tiu quant a l’acci6 protcctora de la jubilaciri dcls seus niem- 
bres. 

Els intcrcssats cs queixaren dc la possiblc discriminacici 
icspectc al traciament acrwdclt als clcrgucs i religiosos en 
exercici, rcgulat pels Decrets 239611977’ de 27 d’agost, i 
33251198 1, clc 29 de desembre, rcspcctivarncnt. 

Els esrncntats colkctius de saecrdot s i rcligiosos van 
exercir el ministeri sacerdotal o la profcssici rcligiosa rlurarit 
molts anys, fins que, en lis legítim dc la scva liibertat perso- 
nal, van dccidir canviar d’ccstat i van ccssar en I’exercici an- 
terior, amb anterioritat a la indusi6 en el sistema de 
Seguretat Social dels esmentats col-lcctius. 

Durant els anys de sacerdoci o religi6, no van poder co- 
titzar a la Scgurctat Social fins el 1977 i cl 1981, quc res- 
pectivament s’hi inclogueren el clergat dioccsi i els 
rcligiosos. 

A causa dc la precarietut i dcsprotccció en qu& es trobcn, 
exclosos d’ alguns beneficis legals dcrivats de I’acord Estat- 
Esgldsia, que no preveu la protcccici social dels sccuh- 
ritzats, sobretot quant a les prestacions de jubilacici, 
d’invalidcsa i de m4rt i superviv~ncia,cls interessats soHici- 
tamn la col.laboraci6 dcl Síndic de Greuges a fi dc trobar 
una soluci6 al buit jurklico-legal que lcsiona les seves cx- 
pectatives sobre els pussihles drets protcctors de la Segure- 
tat Social i quc subsidikiarnent s’apliques dc forma anhloga 
la normativa derivada de la Llei cl’hmnistia, o se’ls trobés 
una solució com s’ha fet en diversos pai’sos dc la Comunitat 
Econbmicn Europca. 

Com que l’esmentat col-lectiu s’hnvia adregat tambb al 
Defcnsor del Poblc, quc el 1989 ja havia cstudiai la yucixa i 
amb postcrinritat féu pfiblic el contingut dc la resoIuciri 
adoptada en l’hfurmc a Ics Corts Generals, vani dccidir co- 
ordinar la nostra actuaci6 amb 1’csmcntada instituci6. 

EI Defensor del Poble havia suggerit al Ministeri de Tre- 
ball i Segurctat Social quc cstudiés la possihilitat d’aduptar 
Ics mesures oportuncs perqui: Ics persones abans esmenta- 
des i que n o  acrcditaven el petiode rninim de cotitzaci6 exi- 
git per tenir drct a les pcrisioris hi pogucssin accedir. 

E1 Ministeri de Treball i Seguretat Social continua mante- 
nint ch critcri sostingut per la Secretariu General per a la Se- 
guretat Social, segons el qual no hi ha cap fonament juridic 
que avdi  la pretensi6 d’assimilar a períodes cotitzats a la 
Seguretat Social els prestats cn una activitat cn un moment 
en qui: cl fet d’excrcir-la no pennetia la inclusió en el siste- 
ma de la Seguretat Social, pcr més que aqucst efecte es de- 
cretés en data posterior al ccssarncnt d’aquesta activitat. 

No obstant aixh, cl Síndic, en cwrdinaci6 amb cl Dcfcn- 
sor del Poble, considcrh necessari trobar una solució favora- 
ble < d e  lcge fcrendau per a les pcrsoncs d, aquest col-lectiu. 

Queixa n h .  1725193 
La desprteccih de les parelles de fet 

El senyor R. s’adrcqi al Sindic reiterant la problemhtica 
de la no protecci6 de la Seguretat Social a les parelles no 
casades, així corn l’extinci6 dc les pcnsians de viduytat per 
contraurc ~ O V C S  núpcies, la qual cosa obliga Ics parelles que 
pcrccbicn pensió de viduitat a renunciar al matrimoni per tal 
de no perdre la pensi6. 

Sens pcrjudici d? haver traslladat aqucsta queixa al Defen- 
sor dcl Poble, el Sindic ja havia indicat al promotor la man- 
ca dc protecci6 de les parcllcs de fet, les quals restcn 
excloscs de la pensió de vidui’tat. Ccrtanient, la necessitat 
lcgal que cxistcixi vincle matrimonial entst: el causant i el 
possible beneficiari dc la pensió de vidu’itat, per tal d’accc- 
dir a la citada prestació, havia estat objecte d’anBEisi 
d’aquesta instituci6 -n’hi ha referhies en diversos infor- 
mes del Síndic al Parlamcnt. 

D’altra banda, el Tribunal Constitucional ratifich la cons- 
titucionalitat de la normativa vigent pel que fa l’exigencia 
del vinclc matrimonial per accedir a la pcnsi6 dc viduitat i 
que aquest requisit no contravé els articles 10, 14 i 39 de la 
Constitucici Espanyola. 

No obstant aixb, resta pendent quc cls poders públics 
considerin la convcnihcia de protegir aqucstcs situacions, 
per tal d’atorgar similars ajudes a Ics persones no casades i 
quc depcncn de la seva parella, quan aquesta mori. 

2. Atur i mercat de treball 

Aturar I’actual augment de pcrdua d’ocupació és una 
preocupació de tothom, pcrh per als poders públics, quc han 
de posar Ics condicions nccesshrics perqui? els agents socials 
puguin dialogar i arribar a pactes, constitueix una obligació 
includi ble. 

L’ANE (Acuerdo Nacional sobre el Ernpleo) subscrit fa 
més de deu anys cntre el Govern, la Confederació Espanyo- 
la d’Organitxacions Ernprcsarials (CTOE) i les ducs ccntrals 
sindicals majoritiries, va significar un plint d’inflexi6 cn el 
sistcrna de relacions laborals aleshores vigent i, si b6 vil 

comportar una certa precaritzwih de la contractació, scrví 
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almenys per ocupar temporalment molts trcballadors i enca- 
ra persisteixen cls seus cfcctcs. 

Lcs reformes lcgals per inccntivar la contractació n o  han 
estat del tot eficaces, perb han procurat disminuir cl dkficit 
públic gcncrat per l’accir‘, protectora dels aturats i facilitm la 
participació activa dels desocupats. Així, i’entrada en vigor 
de la Llci 2211993, de 29 de dcsernbre, dc Mesurcs Fiscals i 
dc Rcforma de1 REgirn Jurídic de la Funci6 PGhlica i de la 
protccci6 per desocupació, 1, 1 de gener de 1994, ratifica el 
compromís del G Q V C ~  ccntral de garantir una preslaci6 so- 
cial suficient, perb CIE cas de necessitat i abshcia de rcndcs. 
Per aixb, s’ajoma el pagamcnt de la prcstacici d’atur, en re- 
lació amb la itidemnitzaciij rebuda amb motiu de la pkrdua 
dc la feina i es modifiquen dclcminats preceptes de les llcis 
dc protecció per desocwpaci6 i de la d’infraccions i sancions 
cn 1’ordre social, a fi de corregir conductcs sancionables 
dels beneficiaris protcgi ts per desmupaci6. 

Vista la desocupaciri estructural existent, cal una millora 
en la qualificaci6 professional dcls treballadors, la qual ha 
dc consistir en una formaci6 professional contínua quc ser- 
veixi als treballadors actius per assolir una miilor capacita- 
ci6 i qualitat del seu treball, i també per aconseguir als 
sense feina una mes ficil fnscrci6 i intcgracih al mercat dc 
treball. 

No ohstant aixb, sc segueix remodelant la normativa so- 
cial, arn13 mesures urgents sobrc ocupació, i s’ha modificat i 
remodificat í’any 1993 la regulaci6 del contractc temporal 
de íoment de I’ocupaciri i la prbrroga dels contractes tempo- 
rals fins a ahastar un període dc quatre anys, estenent els bc- 
neficis de la contractaci6 indefinida picvistos en la Llei 
2211992, de 30 de juliol, als cantracies a temps parcial, 
d’acord arnb el Rcial Decret-Llei 311993, de 26 dc febrer. 
La gravetat de la situació cconhmica s’ha invocat com a .jus- 
tificacio d’una reforma imprescindible del marc cic les rcla- 
cims dc trcball (I’Estutut dels Treballadors). La rcforrna en 
prnjcctc prcveu potenciar la negociaci6 .col~lcctiva i dotar dc 
més flcxibilitat la gesti6 dcls recursos humans. 

El Reial Decret-Llei 1811993, de 3 dc dcsembrc, de Me- 
sures Urgents dc Fomcnt dc l’ Ocupaciri, segueix transitbrifi- 
ment modificant determinades obligacions empresarials 
respecte a I’INEM (Instituto Nacional de I3nplet~), s’climi- 
na el monopoli de la contractacid a traves de l’csmcntada 
entitat gestora i s’  autoritza i’cxisthcia ú’agbncics de colh- 
caci6 sense fins lucratius. Tamb6 es permet l’activitat dc Ics 
cmprcscs de treball tcrnporal (cessió de treballadors a d’al- 
tscs cmprcscs), Ics quals pcrmetran major operiitivitat en el 
mercat dc treball. Finalment, s’ ha afavorit la inserci6 laboral 
dcls joves, modificant el rkgirn jurídic dels cantractcs de 
priictiques, crcant el d’aprencntatge i adoptant altres mcsu- 
res dc fomcnt dcls contractes ii tcmps parcial, desplegats 
tots ells pel Reial Decret 23 17193, de 29 dc descmbre. 

També la Llei 2 l /  1993, de 29 de desembre, de Prcssupos- 
tos Generals de I’Estat per a 1994, s’ha vist condicionada 
per l’atur i el dkficit públic i ha introdui’t diverses reformes 
cn I’ambit tributari, per promoure el deseiivoluparnent em- 
pscsarial i una major capacitacih dels treballadors, com la 

deducci6 d’un cinc per cent per despeses de formaci6 pro- 
fessional de 1’Impost sobre Societats o la deducció de 
700.000 pcssetes per persona i any d’increment de mitjana 
dc la plantilla de treballadors minusvhiids. 

Trobem enccrtada, malgrat que les mcsurcs es considerin 
parcials i transitbries, la potenciació del treball a tcmps par- 
cial, dcls contractes de rclleu i dcls contractes d’aprcncn- 
tatgc en la mesura que facilitin una major redistribució i 
repartiment dcl trcball i facin possible la integra& dels jo- 
ves al mercat dc treball, apaivagant la siluaciii d’aquests i de 
d’altres colkctius, com s’exposa, més endavant, cn l’cxpc- 
dient número 277193. 

Altramcnt, aquest recent impuls de Ics polítiques actives 
d’ocupació, caldria combinar-la arnb les mcsures de forma- 
ció durant la situació d’atur, pcr  tal ahxjar  les greus consc- 
qükncies de la recollocaci6 dels afectats. Aixi, cls 
cxpcdicnts 277193 i 929/93 són un clar exponcnt dc com 
el període de percepci6 CIC la prestaci6 ha de servir per 
obtenir una formacici quc permeti una ficil recol-locació o 
la inserció cn cl m6n dcl treball, no limitant-se a cspcrar 
ohtcnir els beneficis cconbrnics de la prestació o cl subsi- 
di dc I’INEM. 

Les queixes rebudes sirrtonitxen amb la preocupacici so- 
cial per l’increrncnt de I’atur, i si be sabem que s’ha de scr 
prudent a l’hora d’induir tcndkncies generals dc les queixes 
adreqades al Síndic de Greuges, no es pot silenciar que s’ha 
notat I’impacte de I’cxtrcrnat augmcnt deis expedient dc re- 
gulació d’ocupaci6. Empreses de divcrsos sectors i ambits 
han hagut de reduir la plantilla de treballadors, cls quals 
s’han adrqat a aquesta Instituciii pes diversos motius, amb 
l’intcnt dc salvar el seu lloc de trcball. Així les qucixcs nú- 
meros 684193, 21/93 i 236193, cntrc d’altscs, en s6n un pua- 
digma. 

S’ha cvidcnciat en la rcsoluci6 de tots cls cxpcdicnts un 
comportament zelós i responsable, ajustat a. la legalitat vi- 
gent per part de l’autoritat laboral autonbmica, la qual ha 
autoritzat la corrcsponcnt suspens i6 o I’extinció dels con- 
tractes dc treball, o bé la reducció de la jornada, scgons cls 

Malgrat 1’ augment dels expedients de regulació d’ocupa- 
ci6 a Catalunya i a tot Espanya durant l’any 1993, la rnajo- 
riu dels cxpcdients responien a suspensió temporal dcls 
contractes, i només una minoria a extinció de la relació de 
treball, amb la consegüent phrdua de la feina. Per& tant un 
cas com l’altre no fan sinó acréixer, temporalment o dcfini- 
tiva, les llistes d’aturats. 

Un dels problemes afegits i derivats de la suspensió o ex- 
tinciii del contracte de treball ha estat la problemhtica, ana- 
litzada pcl Sindic i tranrcsa amb una actuacib d’ofici al 
Defensor del Poble, A/O 860193, sobre la impossibilitat de 
percebre la prestació d’atur els treballadors no considerats 
per compte d’altri, els quals, malgrat haver cotitzat per dc- 
swupacih, no  han pogut accedir al drct dc la corresponcnt 
acci6 protectora. 

Així, l’expcdient n6mero 1716/93, cntrc d’altres, 6 s  un 
exemple eloqiient de la prceocupació dcls socis i adrninistra- 

casos, 
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dors dc societats aribnirnes o limitades, quc ni l’ccntitat ges- 
tora dc I’lnstitut Nacional d’Ocupaci6 ni les resolucions dc 
la jurisdicci6 socia1 no han volgut considerar treballadors 
per camptc d’altri. Per tant, malgrat havcr estat i estar inclo- 
sos cn el Rkgim General de la Seguretat Sociul i havcr co- 
titzat per la contingkncia d’atur, no  x’han pogut beneficiar 
de lcs prestacions corresponents. Com cluc I’esmcntat pro- 
blema resta pcndent dc rcsoldrc, el Sindic es va udrepr  al 
Dcfensor del Poblc, per tal que estudies la possibilitat de 
recomanar al Ministeri dc Treball i Seguretat Social 
l’adopci6 de les mesurcs yuc rcgulin I’nportuna dcvolu- 
ci6 de quotcs abonades indcgudamcnt per la contingkncia 
de desocupació, o bd cs prornog~ii la reforma legal que 
pcrmeli el cobrament de la prestació per desocupació a 
aquest c o 1.1 ec t i u. 

En matkria de seguretat i higiene en el trcbaI1, malgrat les 
accions del Departament de TrcbaIl tciideiits a la sensihi- 
iització i orientaci6 sobre aspectes de prcvenci6 de riscos i 
salut cn cl treball, emmarcades en les directivcs dc la Co- 
munitat Econbmica Europea, en algunes queixcs (vcgcu ex- 
pcdicnts nlirneros 1 185193 i 1078193) s’ha observat una 
excessiva burocratitzacili dcls trhmits dels expedients sobrc 
seguretat i higienc en el tscball, la qual cosa ha dilatat cn 
ccrts casos la rcsoluciij dels problemes. D’altra banda, la co- 
ordinici6 i col~lal~oraci6 entre p d e r s  pihlics i Ics ccntrals 
sindicals ha permks potcnciar i scnsibi1itm.r els agents so- 
cials en aquesta matkria. Darrerament s’ha signat el conveni 
per al desenvoiupamcnt dc la salut en el treball, en el marc 
del Pla de Salut dc Catalunya 1993-1995, la qual cosa pale- 
sa la voluntat dels diversos agents socials implicats en la 
pronioci6 i millora dc la salut laboral. 

Qucixa núm. 447193 
Phtrema lentitud del Fons de Garantia Salarial 

El senyor E. es queixh al Síndic de la no rcsohició per 
part del Fons de Garantia Salarial d’un expedient de rccla- 
mucih d’indemnitzacid pcr acomiadament, presentat 1’imy 
1989. Corn que l’any 1993 encara n o  s’havia dictat cap re- 
soluci6 en aquest respectc, malgrat el temps transcorregut 
de silenci administratiu i t i~ i  considcrant alliberada l ’ h d -  
ministraci6 del dcure de resoldre expressanicrit una ac- 
tuació de l’hdministracici de I’Estat, cl criiitrol de la qual 
correspon al Defensor tlcl Poblc, varn tramctrc a aqucsta 
Instituci6 I’esrncntada qucixil, la qual va ser admcsil ii 

trhrnit. 
El Defensor dcl Poblc va verificar cls fets cxposals i 

prosscgui el t r h i t ,  dc inanci*a quc es va rcvisac l’expedient 
administratiu i, vist I’crror que s’hi produí, I’onrganisme cs- 
rncntat (TQGASA), acord;i dictar proposta de Icsolucih, en 
Iu qual es reconeixia ii l’intcrcssat u11i1 indcninit.mci6 dc 
732.8‘33 pcssctcs, que va tramctrc ii la Secretaria Gcncral 
dcl Fons de Garantia Salarial pcr a la corrcsponcnt ordre de 
pa2 ament. 

Conseqiientment, sc n’informh l’intcrcssat, cl qual s’ha 
posat en comunicació amb l’esmentat organisme a Barcelo- 
na, pcr tal de poder pcrccbrc l’csmcntada quantitat. 

Queixa núm. 277193 
El subsidi per desacupacih dels allibcrats de la pres6 

S’adreqarcn a la nostra Instituci6 els representants de la 
Comissi6 de Quart M6n de Justicia i Pau, quc cxposaren la 
preocupació pel retard de 1’Institut Nacional cl’Ocupaci6 a 
fer efectiu el pagament del subsidi d’cxcarceració als ex-re- 
clusos que surten de la presó. De I’cscrit del prcsidcnt de 
Justicia i Pau, confirmat pels intcressats, es dedueix que les 
personcs alliberades de la pres6 trigaven més de trcs mesos 
a perccbre l’esmcntat subsidi. 

Acceptada la queixa a trirnit, i sens pcrjudici d’efectuar 
la delimitaci6 dcls diversos iimbits competencials per possi- 
bles incidhncics en altres administracions implicades ( vc- 
geu les consicleracions cfectuades al Departament dc 
Justícia en el capitol de <<Recomanacions i suggcriments de 
carhckr general>>), el Síndic va creure convenient esbrinar 
l’eventual lentitud de 1’INEM en el pagament d’aquest suh- 
sidi i li suggerí d’cstudiar la possibilitat d’agilitar la tramita- 
ció del subsidi. 

L’INEM negh la inexistkncia dc lentitud cn la tramitaci6 
dc les soklicituds dels subsidis per desocupaci6 dcEs excar- 
cerats, ans al contrari, es rcfcri R u11 tracte preferent a l’es- 
mentat coElcctiu. Certament, si calgués atenir-se a la 
legalitat vigent (articles 13.1 de la Llei 3111984, del 2 
d’agost, i articles 23 i 25 del Reial Dccrct 625188, del 2 
d’abril), cs trigaria al voltant de tres mesos a pcrccbre cl 
subsidi. 

No obstant aixb, I’INEM indici que la mitjana de dilació 
en el pagament d’enqh de la petici6 del subsidi era, actual- 
ment, de 27 clics, atcscs les mesures de preferhcia cn cl 
trxtament favorablc d’aquest colkctiu amb cspccials difi- 
cultats de col.locaci6. 

Més endavant sc’ns fcu avinent que des dcl 9 dc desem- 
bre de 1992, la Circular PR-23/92 de la Dircccirj General de 
1’INEM d6na instruccions pcr a la inscripcici dcls presos 
classificats en tercer grau o en rkgirn obert, per tal quc el 
mes d’espercz necessari per accedir al subsidi transcorri 
abans de l’excarceració i així cl puguin percebrc immedi- 
atament en el monicnt dc ser ailiherats. 

Altrament, la Institucih també es va adrcpr al Departn- 
mcnt tic Treball, entre d’nltres brgms dc l’Adminixtraci6 dc 
la Generalitat, pcrquk, sens pcrjudioi dc rcspcctfir el marc 
cornpetencia1 estatutari, cstudi6s la possibilitat, cn coordina- 
cici amb el Departament de Justícia i de Benestar Social, dc 
promourc i Pxili tar algun tipiis d’ajudcs cconhrniyucs per 
als ciutadans sense recursos cccmbmics ni feina en el mo- 
ment de ser alliberats dc la prcsó. El Ilepartnmcnt dc Trc- 
ball informh dc Ics ajudes previstcs pcr B aquest coklecliu en 
la normativa catalana, Ics quals, per;), n o  solvcntcn Ics ne- 
cessitats irnmediatcs dcls cxcarcerats. 

-I_.-- . -- --I- 
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Queixa núm. 1078193 
Constitucih del Comiti! de Seguretat i Higiene en un cen- 
tre dc treball 

Els membrcs d’rina organikació sindical i del Cornit6 
d’Ernpresa dcl centre on treballaven es van adreyr al Síndic 
sol.licitant-li d’intcrvenir per fer cxecutiva una resoluci6 de 
la Dclcgació Territorial del Departarncnt de Treball de Bar- 
celona. 

Els interessats havien solmlicitat al Cap de la Inspecci6 dc 
Treball i Seguretat Social quc instés l’emprcsa on trcballa- 
ven a la constitució dcl Corniti: de Seguretat i Higiene csta- 
blert a I’article 1 dcl Decret 43211971, d’ 1 1 de mar$. El 
Delegat Territorial de Trcball resolgué requerir I’empresa a 
constituir l’esmentat cornitk i cs notifiqués la resoluci6 a la 
Tnspeccih de Treball i Segurctat Social als efectes dc vigi- 
lhncia i control. 

Scns perjudici del recurs interposat contra I’csmcntada 
resoíucici i considerant-la executiva des dcl moment en que 
va ser notificada, varn admetrc la queixa i sol-licitircm l’in- 
foime del Departamcnt dc Treball. La resposta confinnh 
l’executivitat de la resoluci6 del Delegat Territorial dc Tce- 
ball, d’acoxd amb els articles 44, 101 i 114 dc I’antiga Llei 
dc Proccdiincnt ‘Administratiu, en relaci6 amb la disposici6 
transitbria de la Llei 3011992, de 26 de novembre, i també 
que no hi havia hagut cap element que recomanés de sus- 
pcndre I’esincntat rcqueriment, ra6 per la qual se’n mantc- 
nia I’executivitat. 

La qiicsti6 dc fcr ekctiva aquesta executivitat era I’objec- 
tiu en virtut del qual Iu ja esmentada resoluci6 ordenava que 
la Inspecci6 dc Treball vigilés i controlés el compliment del 
rcqueriment efectuat, amb la conseqüencia que, en cas con- 
trari, la Inspecci6 dc Treball proposaria una sanció basada 
en la infracci6 dcl precepic vulIieriit (articIc 1 dcl Decret 
432/1977, d’ 1 I de marq), sanciij quc ha dc ser graduada se- 
guint els critcris establerts a I’article 36 dc la Llei 811988, 
de 7 ci’ahd. 

Com sia que el mitja j a  esmentat pcr fer efectiva l’cxccu- 
tivitat de la resoluci6 del Delegat dc Treball a Barcelona cril 
I’hic de quk disposava I’autoritat laboral, ja cluc no es po- 
dia efectuar I’execucid forqosa establerta a l’article I02 
(L.P.A.), perquk en el cas que ens ocupa no era aplicable 
cap dels mitjans fixats per l’article 104 i següents dc la Llei 
de Procediment Administratiu; atesa la intel-ligkncia 
del Departament de Treball sobre la inaplicaci6 de 
I’cxccucih forqosa establerta a l’art. 102 de la Llei de 
Procediment Administratiu, ei Síndic va entendre que 
no hi havia cap actuaci6 irregular de I’csmcntat Depar- 
tament. 

Per tant, vist l’csmentut informe i atcscs les vies d’actua- 
ciri davant la Inspecció de Treball, es van tancar aqucstes 
actuacions * 

Queixa núm. 929193 
Treballadors disminui’ts i expedient dc regulació ~ ’ O C U -  

pació 

EI scnyor S., secretari gcncral d’un sindicat, denuncia al 
Síndic la possible discriminació d’ un colkctiu de disminuits 
físics d’una gran cmpresa, afcctats per un expedient dc rc- 
placi6 d’acupació, autoritzat lmb postcrioritat pcr la Dele- 
gacici Territorial de Barcelona. 

El Sindic va admetre a trhmit la queixa i sol-licitA del De- 
partament de Treball un informe sobre el cas, bo i recordant 
l’obligació dels podcrs piblics de promoure la plcna ocupa- 
cii) i la integracici dels disminui’ts, i recordant aixi mateix els 
deures legals quc preveu la Llei d’Tntcgraci6 Social dels Mi- 
nusvilids i el seu posterior desplegamcnt. 

Vist I’informe de l’csrncntat Departament i atks que l’ern- 
presa i els treballadors, mitjanqant els scus representants le- 
gitims, van assolir els corresponents acords durant el 
periodc consultiu, previ a l’autorització administrativa de 
I’ expedient; 

Ai& quc els criteris aplicats per l’cmpresa i conserisuats 
pcls rcpresentants dcls treballadors s6n vinculants per a 
I’Adrninistraci6, la qual ha de limitar-sc a concedir l’auto- 
ritzacid, llcvat d’aprcciar dol, coacci6 o ab6s de dret en la 
conclusi6 de l’acord, la qual cosa motivaria la intervencih 
de I’ordre jurisdiccionul per dilucidar la validesa de I’ucord; 

h t k s  que l’acord assolit per l’cmpresa i cls representants 
dcls trcballadors convalidava les raons sub-jectives, Q I ~ -  

nitzativcs i de producció, i que l’afcctacib de l’csmcntat 
col-lcctiu no obeh  a mons discriminatbries, 

Esscnt aixi que, finalment, l’emprcsa havia cornplcrt Ics 
prcvisions legals cstahlertes en matkria d’integracih de dis- 
minuytts, superava i~mplianient els rninims legals, i yuc no 
s’advcrti cap actuació ilkgitima de I’ Administració de la 
Generalitat, cl Shdic ho va notificar a I’Intcrcssat, i procedí 
a tancar aquesta actuacih. 

Queixa núm. 17 1 fi193 
Cotització per desocupació sense acci6 protectora 

El senyor S. s’adrcqri al Síndic i exposb que amb motiu 
d’un expedient dc regulaci6 d’ocupacio havia estat suspks el 
seu contractc dc treball durant tres mesos. L’intercssat, ac- 
cionista i administrador solidari de la smietat anhima on 
treballava, sal-licith a I’ TNEM la prestaci6 contributiva per 
desocupació, la qual li fou denegada. Tot seguit, fomulh 
demanda davant del Jutjat Social, que li fou desestimada, 
per tal corn cs consideri que l’intercssat no era un trcballa- 
dor pcr compte d’altri, requisit yuc imposa I’articlc 3.1 de la 
Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecci6 pcr dcsocupació, 
per estar protegit per l’csinentsda contingkncia, 

Corn que l’intercssat no acreditava els requisits de relació 
laboral, restava exclbs de l’ambit d’aplicaci6 de 1’Estatut 
dels Treballadors i, per tant, dc la protecció per desocupa- 
ció. 
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Per aixb, l’jnteressat s’adreC;h a I’INEM per tal de nu se- 
guir cotitzant pcr la contingkncia de desocupaci6, bo i solli- 
citant la devolucici dc Ics quotes pagadcs scnsc efichcia 
prt)tcctora. 

Atks que l’INEM no li va respondre, l’intwessat s’adrcqh 
al Síndic pcrqui: requerís de I’cntitrit gcstora la corsespnnent 
resposta, i hi actués de conformitat. 

Exposat pel Síndic el present cas a 1’INEM i soldicitat un 
informe, es comprovi cluc I’INEM no havia contestat a l’in- 
tcrcssat pcrqui: csperava instruccions de la DirecciG Gene- 
ral, ja quc la prohlcmhtica afecta tamb6 I’INSS, la 
Tresoreria, la Inspecciii i el mateix INEM. Com que, d’altra 
banda, la Tresoreria de la Scguretat Social havia fet la fun- 
ciri recaptadora dc Ics quotes per desocupació per comptc de 
1 ’ M M  i amb quota única, I’INEM responguk al Síndic i 
tambd a 1’ interessat perqui: aquest presentés la corresponent 
sol4icitud de devoluci6 de les quotcs a ía Direcció Provin- 
cial de la Tresoreria. 

No obstant aixb, vist que I’INEM resta ;i I’cspcríi de dic- 
tar les instruccions concretcs sobrc la qiiestiri de les quotes 
satisfctcs pcls administradors d’ernprescs societhies quc no 
poden accedir a les prestacions per dcsocupaci6, el Síndic 
traslladi la queixa al Defcnsor del Poble, juntament amb 
UIM actuació d’otici, per tal que I’csrncntada institucici estu- 
di& la possibilitat dc recomanar al Ministeri de Treball i 
Seguretat Social la devoluci6 de les cotitzacions abonades 
indegudament per la contingkncia dc dcsocupuci6, o be, que 
modifiqués la normativa vigent, pcr tal de poder accedir a 
I ’ esmentada prestació. 

Queixa núm. 1 185/93 
AgilitacÍó dels expedients sobre segirretat i higiene err d 
trehdl 

S’adreqaren al Síndic els senyors 1;. i E., rcpresentunts 
d’una secci6 sindical d’un ccntrc de l’Adrninistraci6 pcri- 

fbrica de I’Rstat a Catalunya, indicant que havien denunciat 
a la Inspccci6 de Treball diverses deficihcics en rnatkria de 
seguretat i higiene en els ccntrcs dc treball de I’csmenta- 
da administració. Al cap dc sis mesos es produí un incen- 
di cn un dels centrcs, la qua1 cosa posh en evidhcia  Ics 
dcficicnts condicions i els riscs dcls funcionaris quc hi 
treballaven. 

Admesa la queixa a trhmit, el Síndic sol-licith un inforrnc 
al Departamcnt de Treball, dcl qual es desprenia que s’ha- 
vien efectuat Ics visites oporhrncs al ccntrc esmentat, res- 
tant-nc, pcrb, de pendents en el mes dc juliol, oficialmcnt 
justificats per problemes de calor quc impedien dc fcr els 
mcsurarnents necessaris. Així mateix, la Inspecció de Trc- 
ball sol.licith la valoraci6 del Ccntre de Seguretat i Condi- 
cions de Salut en el Trcball, i, tot i que encara s’havien dc 
fer Ics corresponents visites, no es considerh excessiu el cc- 
tard, justificat pel nambrc d’cxpeclients, la neccsshrria presa 
dc mostres i I’ anhlisi posterior. 

Sens pcrjudici del possible retard observat i com sia que 
el Departament de Trcball adopth el compromís de prosse- 
guir la programació prevista fins a finalitzar les visites, les 
valoracions i l’emissih dels informes corresponcnts, d mes 
dc juliol el Síndic va entendre quc no es podia considerar 
irregular I’actuació del Dcpartarnent de Treball. No obstant 
aixb, en opinió del Síndic no es podia justificar el retard 
adduint d nombrc d’expedients que tramita el Dcparta- 
ment, rcfcrits a valoracions sobre condicions de trcbail 
iimb la necessiria presa de mostres (soroll, ilhrninaci6, 
calor, etc.), o lu  posterior anhlisi i l’cntitat dels afers de- 
nunciats. 

Per aixb, aquesta Xnstitucici va instar el Departament dc 
Treball a agilitar cls expedients sobre seguretat i higiene, 
per tal d’cvitar perjudicis innecessaris i fer cfectiva 
l’ohhgaci6 dels poders públics de vetllar per la promoció 
dc centres adequats. Amb aixb es donaren pcr fins 1‘ itza- 
des les actuacions i es proccdí a arxivar el present expe- 
dient, 
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SEGCIQ 6: SERVEIS SOCIALS 

Gent gran 
En aquest capítol de l’infurmc analitzem, en funci6 dc les 

actuacions rcalibades durant I’any 46 consultes rcsoltcs, 3 1 
visites atcses, 84 yiieixes rebudes i 5 actuacions d’ofici ini- 
ciades, (vcgcu la prcsentauió de 1’Informe quant a la classi- 
ficació d’actuacions), Ics activitats dels podcrs públics cn 

- Rcsidkncies 
- Incidkncies en l’ajuda FAS, 
pensions no contributives 
- incidkncies cn centrcs socials 
(casals) 
- Indigents - 

l ’ h b i t  dels scrvcis socials, hmbit que ha de donar rcsposta _,_ 

a les nccessitats csscncials dels sectors més fcbles de la nos- 
tra societat. 

Algunes necessitats esscncials d’ aquests sectors, i en gc- 

M~~~~~ - Adopció i acolliments familiars 
- Equips professionals 
- Centres 

ncral del conjunt de la pohlacih, tal com hem dit a la intro- 

que les administracions p6hliques hi donen, són analitzades 
als capítols dedicats a I’Ordcnació del Territori (dret a I’ha- 

- Mitjans de cornunicaci6 
duccici general d’aquest Informe, pel quc fh a la rcsposta - 

Dones 
- 

bitatge), la Sanitat (dret a la salut), Pcnsions i TrebalI (rkgirn 
públic dc seguretat social) i Enscnyanicnt i Cultura (dret a 

Grups marginats 
. _  -- ”_ 

l’cnscnyament i a la cultura). La internlaci6 cntre aquests h- 
bits obliga a una lectura conjunta d’aqucsts diversos apartats 
per tal d’assalir un millor coneixement idea dc la situació, de 
I’cstat del benest&- cn el nostre país. En el llibre scgon $’aquest 
Informe, fem uncs rcflexions amb aquest matcix prophit. 

La protecci6 dels mcnors, el canvi de pefil dels sol.lici- 
tants de la rcnda rninima d’inserció i un brcu repas dc diver- 
ses probkm2itiques de cokctius molt vulnerablcs dc la 

Bosscs de pobresa -- Actuació de 1’Administracici 
dc la Generalitat 
-- Actuaci6 de les administracions 
locals 

nostra socictat, s6n els tres eixos sobre d s  quals es vertebra 
aquesta exposici6. IIL TEMES SELECCIONATS 1 QUEIXES IIJLUS~ 

TMTIVES 

11. TPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Dcficients íísics - Barrcres urquitectimiques 
- AccLs a un lloc dc treball 
- Prestacions no contributivcs 
- Soklicitud 
- Trarnitaci6 
- Denegació per grau cleficikncia 
- Dcncgacio per ingressos 
- Dcncgaci6 per altres causcs 
-- RcsidEncies espccífiyues 

~~ 

Dcficients psíquics - Accés a un lloc de trebalI 
- Prestacions no contributivcs 
- Sol-licitud 
-. Trumitaci6 
- Denegació per grau deficikncia 
- Ilcnegaci6 per ingressos 
- Ilenegació per aitrcs causes 
- Subvencions a associacions 
i institucions 
- Rcsidbcies específiques 

i. Diverses qüestions relatives a 
la prokcci6 dels menors 

Les necessitats del menor són plurals i no es lirnitcn a 
r’krnbit dels scrvcis socials, dc fet, la intervenció d’aquest 6s 
conseqükncia dc les insuficikncies d’aitres grnbits. fis per 
aixb, que sembla oport6 esmentar en aquesta part de i’hfor- 
me, especificament dedicada al menor, la totalitat dc re- 
ferkncics que en els diferents capítols cs fan, abans 
d’abordar la problemhtica concreta del menor en cls serveis 
socials. 

El capítui dedicat a administració gcncral, conclou amb la 
rcferkncia a unts actuacions policials en rchci6 a T ~ ~ I I O T S  

d’cdat (vegeu queixes n ú m .  1108193 i 2336/93). 
13n la secci6 d’linsenyament i Cultura, es comenten uns 

problemes amb Xa capacitaci6 dcl s educadors d’escoles 
bressol (vegeu queixes n ú m .  196992, 1966/92 i 1967192); 
tarnbd se senyalcn cls requeriments dc capacitació del per- 
sonal docent que ha d’atendrc infants amb ncccssitts educa 
tivcs especials (vcgcu queixa n6m. 1538192) i finalment, 
s’evidhncia la situaci6 dc les installacions d’un ccntrc do-  
cent (vcgeu queixa núm. 1400192). 

Entre els suggeriments generals, n’hi ha un, en rclacio 
amb els menors quant a la reducció dels terminis d’clabora- 
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ci6 dels informes socials cn l’adopcici internacional ( queixa 
ntim. 1867192) que s’csmcntil en aquesta secci6 dc serveis 
socials, 

L’apartat d’xtuacions d’ofici, t@ pcr protagonistes els in- 
fants en les actuacions de refcrkncia (queixa núm. 2002192, 
rclativu a uns polissons miuroqu ins incnors d’cdat; (qucixa 
núm. 94.11921, en relaciri a l’cscolaritzacih dels infitnts in- 
gressats en centrcs hospitalaris; {queixa ntirn. 2350193, cn 
rclacici a la baixa d’un nen en un centre d’atencici espccia- 
litzudn; la (qucixc? núm. 2439/93) rclativa als Equips 
d’Atcnci6 a I’infhncia i I’AdolcscEncia -que cs citar& en 
aquesta sccci6 de seweis socials, a I’iguai que la. scgüent- 
(qucixa núm. 2068193)’ que fi rcferhncia als centrcs adscrits 
a Justícia Juvcnil. 

En l’anhlisi que scgueix ens referircrn a qiicstions reluti- 
vcs a la protecci6 dels menors, amb indcpendkncia de Ics re- 
estructuracions adrninistrativcs i rcassignacions dc 
curnpctkncics quc hi ha entrc els departatncnts dc Justícia i 
Benestar Social. 

En aquest cxcrcici, les queixes cluc ha rebut el Shdic en 
rclaci6 amb cls menors tim rcspost a problemcs d’;dopció i 
acollimcnt: lcntitud en \:i inicia& i la t r m h c i 6  d’expe- 
dients d’adopcici. En aqucsts casos i ’actuació ha cstat cnca- 
minada a aconseguir cle 1 Adtninistraci6 la ccducci6 del 
i emps d’ espcra, tant perqui: els interessats pogucssin tenir 
una primera entrevista informativa sobrc les característiques 
i el prtxcdiment dc I’adop.56, com per :i l’inici dels estudis 
psico-socials per a I’adopció in ternaccional. La resposta rlc 
I’hdministració a les considcracions del Sindic ha estat, pcr 
a una millor attcnciri a les familics que sol-licitcn una adop- 
ciri, la crcacirj dc l’hrea d’informacih específica i persona- 
litzada, a chrrec dc trcs assistents socials {vegeu la queixa 
número 1839192, cn 1’apait;it de Seguitncnt de yucixcs), i la 
tramitaci6 d’iun conveni amb els coklcgis oficials dc Diplo- 
mats en Treball Social i Assistcnts Socials dc Catalunya i dc 
Psicblcgs per a I’elahoració dcls estudis pico-socials pcr a 
l’adopcib intcrnacional ( vcgcu la queixa 1867iC32 cn I’apr- 
tat de Suggcriments Generals). 

En cls darrers informes ja plimtcjhrern els problcmcs rela- 
tÍus i-l I’adopci6 i I’acollirncnt familiars, pcr0 cal insistir cn 
la qiiesti6 dc la formaci6 cspccialitzada dels jutges ric mc- 
nors. 

Al darrer informe dkiern yuc calia pal-liar la s i h m i c i  yuc R 
Barcelona hi hagués un sol jutjat encarregat dc la tramitiició 
dcl s expcdicnts d’ adopció, la qual cosa demotava qualscvol 
decisi6 sobre el menor. 

Actualment, s’ cncarrcguen clcls assumptcs d’ adopcions i 
xelliincnts cls sct jutjats dc família de 13arcelona. Segons 
inforrnacici facilitada per la Dirccci6 GcncraI d’Atcnci6 a la 
lnfincia, Ics relacions cnirc 1’ hdniinistracici i acpcsts hr- 
gans jurisdiccionals scin considerahlemcnt fluidcs. 

Tot i uixh, crcicm ncccsskria 1’espccialit;lacici dc jutges 
dc mcncrrs: cal tcnir prcscrrt qiic s6ti  expcdiciits complexos 
en c p i :  cs tracta de dccidir srhc cl futur dei mcntir. 

Tambk el Síndic ha Ichul yiicixes dc p * c s  Iiolbgics dis- 
conforrncs amb Ics clccisions de la Direcci6 Cicncml cl’ htcn-. 

ciÓ a la lnfhncia. En aquestes qüestions, I’actuaciri dcl Sín- 
dic dc Greuges comisteix a informar el promotor dc la 
qucixa sobrc la possibilitat d’in terposar- hi algun recurs, 
pcrb no s’entra cn el fons de la qüestili. Quan ja  hi ha hagut 
uila resolucici judicial i els prurnuto1-s dc la queixa no hi es- 
tan d’acord, atks el que disposa la Llei 1411984, dc 20 de 
marq, el Síndic, quc no és competent per modificar ni 
anul.lar, Ics resolucions judicials, no pot admetre a trhrnit Ics 
esrnentadcs queixes. 

No s’han rebut queixes rcfcrcnts a altres aspectes que 
afccten la situació dels menors, i, doncs, el Síndic, seguint 
en la línia dels darrcrs anys, ha continuat i iniciat diverses 
ilCtUaClQnS referccnts a la protecci6 dels drcts de l’hfant. En- 
tre aqucstcs actuacions destaquem les relatives als Equips 
d’Atenci6 a la Infancia i I’Adolcsckncia, situaci6 dcls me- 
nors tutelats per la Generalitat que assoleixen la majoritat, 
informacions relatives a mcnors cn mitjans de comunicaci6, 
i centres dc justícia juvenil. En aqucst capítol també farcrn 
iina breu referhcia a l’apologia dcl cmsum adrepda pcls 
mitjans de comunicació als menors, legislació sobre mcnors 
i majoritat pcnai. 

Equips ci’Aknci6 a la Infhncla i I’Adolesckncia (EAIA) 

El Síndic ha continuat k n t  els seguiment dels recursos 
ordinaris de quk disposcn les nostres administracions per a 
la protccci6 dels menors. Analitzcm tot seguit els equips 
professionals i la scva corirdinaci6. 

Hem pogut constatar que d* cn@ de la creacili dels Equips 
d’Atenci6 a la Infincia i AdolcscCncia -EAIA-, 1’cvoluciÓ 
cn el seu marc d’actuació ha obscwat molts canvis. 

EI Decret de crcació dels EAIA 33811986 confia a 
aquests cquips unes funcions molt Bmplics, quc cal afegir a 
Ics previstes reccntmcnt en el Decret 19211993, yuc cls cn- 
carrega iambé el seguiment de la tvaluci6 dels menors dc- 
semparats en situaciri d’acollirnent simple i prc-adoptiu. Cal 
preguntar-sc si eis EMA, amb la dotaci6 actual, poden assu- 
mir totes aquestes responsabilitats. 

La Llei de Protccci6 de Menors ( 1 1/85] va reprcscntar un 
avenq rcspccte a la lcgisiaci6 anterior, i la Llei dc Serveis 
Socials va establir el marc general d’actuaci6 en rclació 
amb la infhncia, actuaci6 que correspondrh als serveis so- 
cials d’atcncih prirniirisl i serveis socials cspccialitzats en in- 
fincia. Els sciveis socials d’atencici primhria tenen un paper 
fonamcntal respectc il la infhnciu, vist que solen ser cls pri- 
mers a captar la problcrnitica global de la poblaci6. Encara 
que hi ha molts casos que arriben dircctamcnt als EMA, I 

no scin pkviarnenl coneguts pels serveis cl’atcnci6 primhria, 
aquests s h  la principal font dc dcncncics als €<ATA, 

El Decrct 33HI I986 esmentat, de creacili dcls I N A ,  prc- 
tcnia rortlir un cornplemcnt nccessari a l s  serveis d’atcricih 
primfiria. Els E N A  s6n equips cspcoiali tzats quc actucn en 
un scgon nivell, mcntrc quc els scrveis d’atenciri piirnhria 
tenen l it i  ciirhctcr pi~livalcnt. 
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Així, essent interdcpcniien ts i i<condemnats,> a cnten- 
circ’s, la coordinaci6 i els canals dc dcrivacid entre els dos 
equips han de funcionar adequadament. 

El marc legal que dclirnita les cornpetencies pcr a un  ni- 
vell i F’altrc comporta algunes ambigüitats que cal aclarir a 
l’hora de coticrctar a la prhctica les fiincions quc estableix la 
llei. 

Els límits entre el primcr nivell i cl segon no mul t en  
clars. Tant els scrvcis d’atenci6 primhria com els 13AIA han 
d’exarninar <<<cas a cas,,, per tal dc decidir quE fer. i qui ho fa. 
Cal aconscguir quc Ics nctuacions que es puguin fer als ser- 
veis d’atencici primhria n o  siguin dcsviats als EAIA i, per 
assoh=ho, s’haurh de rcforqar, si cal, cls esmentats serveis 
d’ atencih prirnaria. 

E1 criteri comú de tota intervenci6 pública cn relaci6 amb 
els menors 6s explotar tots els recursos del medi propi de 
I’infant abans de plantejar Li scpamci6 $’un mcwr dcl seu 
nucli natural de convivkncia. En aquest sentit, s’intenta do- 
tar de recursos suficients una família que cs troba en unt? si- 
tuuci6 dificil, per tal que pugui atendre les riccessitats dels 
SCUS membres incnors d’edat, en cornptcs de separii~los i 
coldocar- 10s en un acollirncnt familiar O ingressar-los cn 
centres; la separació del propi cntorn és l’últirna de Ics me- 
sures a adoptar, no pas la primcra. 

S’hauria d’estudiar, pcrb, si cl nivcll d’atencib prirnhria 
disposa cicls reciirsm ncccssaris per atendre aquest objwtiu 
abans dc derivar-lo a un segon nivcll. L’ohjectiai bllsic no 6s 
pas de fer mds o menys serveis d’un tipus o un altre, sinii 
que es pugui garantir una atcncii, adequada i iluida en 
aquestes situacions. Una buna cmrdinaci6 requcrcix un 
marc legal clar, u11 respecte per la difcrenciaci6 de compe- 
thncics, una jerarquia davant cls casos ii atendre i una acci6 
integrada dcls equips (vcgeu queixa núm. 2439J93 cn el ca- 
pítol dedicat a actuacions d’ofici). 

Menors tutelats pcr La Generalitat que arriben a la MR- 
jeritat 

El Sindic també ha fet d seguiment de la problemhtica 
dels menors ingressats en centrcs quc arriben a la majoritat; 
la resposta dc 1’Administracih ha estat l’acoi-(1 dcl C;ovcrn 
dc la Generalitat dc Catalunya, a proposta del Cnnscller de 
Benestar Social, de crcar un comiti: interdqartamental pcr a 
l’ccstudi de Ics mesures n adoptar en rclació amb els joves 
que miben a la majoritat ingressats cn ccntres de la Dircc- 
ció General, (vcgcu, ii I’aprzrtat scguirncnt de yucixcs, la 
queixa nlim. 1 1 12/93). 

Els menors cn els mitjans de comunicaciri 

Una dc les qiiestions de qui: també volem deixar constin- 
cia és l’especial preoaipnci6 del Síndic per I’aparicih relati- 
vament freqüent rl’inforrnacions sobrc Incnors en cls 
mitjans dc comunicació social, amb la vulneració del dret i1 

l’honor, a la intimitat i a la prbpia imatge. En aquest aspectc 
insistim en la ncccssitat que s’cxtremin Ics garantics en cEs 
supbsits en quE cl titular d’aquest dret fonamental sigui un 
menor, i cluc s’adcqiii la  llibertat d’infmmació i d’cxpressi6 
a la necessitat de protcgir la infhcia, des dc l’cnfocarnent 
dc I’iinterks supcriur del menor, j a  que d’un aitra manera els 
danys podrlcn ser irrcversibles: cal no  utilitzar els menors 
com a reclam de programes o informacions. 

Els menors i l’apologia del consum 

També cal refcrir-sc a l’apologia del consum adreqada 
pels mitjans de comunicació als incnors. Aqucst Parlament 
ja ha dictat In Resolució 108114 sobre la proteccid dcls in- 
fants i adolescents respecte a les imatges i missatges que  
emeten les tclcvisions. En definitiva cs tracta que hi hagi 
m6s conscibncia ktica tant dc guionistes COM de programa- 
dors, prociuctorcs, real itxadors, pcriodistcs i prcscntadoxs, 
que s’haiirien d’adonar que podrim ser cls millors educa- 
d o r ~  pcr a una formació integral dels ticns, i uns bons defen- 
sors dels seus drcts. 

Centres de menors adscrits al Departament de Justjcia 

Una altra actuaci6 d d  Síndic ha cstat el progminn de visi- 
tes als Centres do Justicia Juvenil depcndents del Dcparta- 
ment de Justícia. 

AI rnargc quc en l’apaitat d’actuacions d’ofici ja cs rcfc- 
rcix la queixa número 2068193, on exposem el parcr- dc la 
Institució cn relació amb determinats aspectcs d’alguns cen- 
tres i €em suggeriments sohre aspectes cn quk seria conve- 
nient iniciar alguna actuació, cal  fcr sobrc aixh ccrtes 
considcrucions, fruit d’ayuest programa de visites. 

Una de les formes dc tmctamcnt de la delinqü&ncia infan- 
til i juvenil és la institucional, que consisteix a separar cl 
menor dcl medi habitual i atentlrc’l en un ccntrc destinat a 
la reeducació. Aquest tractament institucional 6s el quc es 
troba dins d’una mes clara línia d ’ a v q  i progrés. Hem 
d’assenyalar l’csfoq de i’Administraci6 catalana en aquest 
scntit, cl’acord amb les obscrvacions fctcs en les visites RIS 
centres. Cal dcstacar que en gcncral els centrcs cstan en bo- 
nes condicions cstruclurais i de funcionament i quc a mds 
disposen d’una xarxa de serveis integral ben coordinada per 
a l’exercici d’ayuesta tasca reformadora. Ens congratulem 
quc Catalunya, cn d a c i 6  amb la rcsta de I’Estat, sigui ca- 
pdavantera en aquest kmbi t. 

Tot i aixb, hi ha aspcctcs que cs podcn millorar, corn els 
relatius a la infrastructura dels centres: caldria tcnir cn 
compte l’cxpcrihncia dels educadors a l’hora dc construir, 
de crcar, rehabilitar centres, ctc. 

També hcm pogut constatar que ens alguns centres la ca- 
pacitat rcal no correspon a la capacitat tebrica i s’utilitxa tan 
sols una part del centre. Aixb potser 6s indici d’infrautilitza- 
ci6 o dc s~)brediincnsion~~rne~t dels recursos. 
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D’altra banda caldria una major agilitat cn els procedi- 
nients judicials. En les visites als centrcs hcm pogut sentir 
diverscs vegades dir als pmfcssionals que hi cstan acredi- 
tats, quc de vegades preparcn el desinternament d’un menor 
pcrqu? j a  ha complert la mesura dictada pcl jutge, perh sa- 
ben que aquest nienor té una o mes causes pendents en Ics 
quals encara no  s’ha dictat resoluci6, amb cl resultat que cl 
menor ha d’abandonar cl centre per tornar-hi a ingrcssar 
passats dos o t’rcs mesos, un cop vistes les altrcs ciiuscs. 

Aixi) trcnca qualsevol projecte educatiu iidrept al menor 
i situa l’intemament cn l’imbit dc les mesurcs retributives o 
sancionadores d’una conducta antecedent; per:) clarament 
fora de I’imbit d’inscrci6 sociai que les Incsures de refonna 
han de tenir. 
6s convenient quc cl menor n o  hagi de ser desinternat i que 

s’assolcixi un proc@s continuat en el projecte educatiu iniciat. 

1,egislaciÓ sobre menors 

En l’limbit normatiu hem de reitcrar Ics consideracions 
fctcs cn informes anteriors, en els quals clenuncihvem d’ob- 
solcscbncia i fragmcntació de la legislaci6 en matkria dc 
menors, que cnciira es rcgcix per unit llci de l’any 1948,)’ i 
que la Llei Orghriica 41i992, dc 5 de juny, reguladora de la 
compctCncia i cl procediment dels jutjats de menors 6s un 
text parcial, que no rcsoi Ics necessitat de regulació d’;iclucst 
camp. Queclcn molts altres aspcctes pcr resoldre. 

Així a tall d’cxemplc, cns preguntem ~ 1 1 1  resoldre les 
contradiccions i els buits produ’its per aquesta llei, i si 6s 
prou assumida la faceta educativa en I’actual jurisdicció de 
menors. També entenem quc cal reflexionar sobre la IOgica 
educativa i la Ibgica judicial. 

Així mateix, cal exposar la inquietud que han rnanikstat 
al sindic divcrsos advocats, funcionaris de prcsons i de ccn- 
tres, pcr la discordanp cntrc la majoritat general ii divuit 
anys i la plena responsabilitat penal a 16 anys, quc ds resol- 
ta cn el Codi Pcnal (art. 6 3 ,  cstablint I’aplicaciG d’una pena 
inferior cn un O dos graus a les que usscnyala la llei, al ma- 
jor de 16 anys i el menor de 18 i habilitant el tribunal, cn 
atenci6 a Ics circumstancies del menor i del fet, a substituir 
la pena imposada per l’internament en una institiicici espe- 
ciul dc reforma. 

Aquesta facultat és, segons se’ns diu, cscassnment uti- 
litzada pcls tribunals. É h  per aixb cluc cl Síndic, cn Ics VIiT 
Jornada de Coordinncihn entre Defcnsores del Pueblo, ce- 
lebradcs a Madrid cls dics 23 i 24 dc setembre dc 1994, va 
plantejar la possibilitat de pi*ornourc una rcflexi6 de la .judi- 
catura sobre aquesta qüesiici o fins i tot u n  estudi sobre la 
conveniknci a dc reformar la normativa que transformi en 
iinpemtiva la hicultat d’establir el compliment cn centi-es de 
rcforma, cn lloc dc prcsons. 

En definitiva hcrn d’insistir en la coiivenikncia cl’un trac- 
titmcnt dcls problcmcs del Incnor- ainb carictcr global, rpic 
pcrnieij anatitmr els mancaments i buits iiortnalius i suplir- 
10s rnitjaqant instruments susccptihles d’íiporkr un csfrirc; 

integral que tingui en comptc Ics diferents vessants dels pro- 
blcmcs dels menors. 

En aqucst sentit, els diferents poders públics, en l’imbit 
de les rcspcctives competkncies, hauricn de tenir en compte, 
quan tracten els probleincs d’ordre general, les necessitats 
específiques dcls menors dins de cadascun d’clls, amb la fi- 
nalitat d’adequar la seva actuaci6 a les exigkncics derivades 
d’aqucstcs ncccssitats. 

fis pcr aixb que, una vegada més, constatem la conve- 
nikncia de disposar d’una Icgislació que abordi de forma in- 
tegral cl conjunt de l’actuaci6 dcls poders públics en d a c i 6  
amb els menors d’edat. 

2. Canvi de pesi1 dels sonicitants del PIRMI 

Durant l’any 1990, amb la publicació del Decrct 
14-4/1990, de 27 de maig, regulador dcl Programa Ilntcrdc- 
partamental dc la Renda Mínima d’inscrci6 (PIRMI), es va 
produir a Catalunya una important innovació quant als me- 
canismes pcls quals els poders p6blics s’enfrontavcn als 
problemes derivats de la pobrcsa. 

El PIKMf, d’acord amb aqucst Decrct, és I’instrumcnt de 
coordinaci6 dc les accions destinadcs a ajudar les persones 
rnnncacles de mitjans suficicnts per atendre les necessitats 
essencials dc la vida en la nostm societat, mentre es prepara 
la seva insercih o reinserció social i laboral. 

El Prograna s’I instrumenta mitjmpnt els plans individuals 
de reinserci6 (PIR), o programes globals de Ics atencions nc- 
ccsshics per a la inserció social i laboral de cada individu. 

Tot i que sempre es poden adoptar MCSUITS per millorar 
el programa, el Síndic de Greuges creu, corn dkicm a 1’111- 
forme anterior, quc la implantació del PlRMt mereix una 
valoració altament positiva, pcrqut implica el foment de 
canvi d’hhbits i la progressiva rccupcracih social dc pcrso- 
iies marginadcs per manca dc pautes de conducta. 

Tot i aixb, cal palesar davant aqucst Parlament ei problc- 
nia constatat d’un temps en$&, del canvi de perfil dcls solli- 
citants dcl PRML La crisi econbmica ha fet que 
prhcticamcnt es dupliquLs el nombre de soklicitants dc la 
renda mínima d’inscrció laboral. 

Aqucst programa, pensat cspccialrnent pcr a la reinsercib 
social d’indigents, toxicbmans aguts i al trcs pcrsones umZr 
mancanccs socials, cada cop més atén pcrsones que han 
qucdat fora dcl mcrcat de treball, dcl qual havien participat 
normalinent fins no fa gaire, o a les quals s’ha acabat la 
prcstacici o el subsidi cl’atur. Aquestes pcrsones I’finic que 
necessiten 6s fcina, no pas cap procks ci’ inscrcih. Consta- 
tem, doncs, la necessitat, no gens fhcil, de dcfinir i aplicar 
politiqucs cficaccs d’ocupacih, tal com hcrn assenyalat u1 
cap itol prcccdcn t d ’ aq iies 1: In forme. 

E1 PIIiMi no és un programa per suplir simplerncnt man- 
cmccs econhmiqucs, i cal evitar quc  cs convelteixi cn un  
succcciani dels defectes d’altres sistetncs ( vegeu tot seguit 
la queixa 2480192 i en I’apartat ci’ktuacions d’Olici la 110- 
mero 192193). 

-I- - -- 
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Queixa núm. 2480192 
Rchahilitaciii d’una Renda Minima d’lnserci6 (RMI) 

X A  senyora V. va compar2ixcr a la Institució exposant di- 
verses qiicstions, una de les quals era que havia estat priva- 
da clc la prestaci6 RMI que cobrava. 

111 Síndic es va ccntrar en aquesta yiiesti6. Del resultat 
d’aquesta actuncih va rcsultar que it la senyora V. se li  havia 
suprimit la RMT a causa dc no havcr seguit el tractament 
psiquihtric que se li havia prescrit i pcr tal quc cs tornés a 
subjectar a aqucst tractament. 

Desprds dc diverses gestions prop del Departarncrit de 
neuestar Social, Serveis Socials dc I’ Ajuntament d’Hospita- 
lct de Llobrcgat i 1’Hospitnl Pdticcps d’Espanya dc 
J3ellvitge i d’aconscguir cl compromís de la interessada quc 
tornaria a seguir el tractament psiquihtric, se li va rehabilitar 
la prcstaci6 RML 

3. Diferents problemes socials. Eis problemes 
persisteixen 

En cls informes prcsentats any darrera any, ens hem refe- 
rit abastament a diferents problemcs socials dels qui neces- 
siten m6s atcncih: vells, infants, disminu’rts, pobres, 
col-lcctius marginals. Entre aquests problemes plantejats al 
Síndic dc Grcuges cs destaquen els referents a l’exigiiitat 
dcls ajuts socials en gcncral, nombre insuficicnt dc rcsidcn- 
cies per a gent gran i de centres per a disminu’its fisics o psi- 
quics, les barreres arquitecibniques i els casos de gent al 
c mer .  

Tot i reconkixer els esforqos dels poders pljlblics en gene- 
ral en aqucsts aspectes, cl contingut dc lcs qucixcs rebudes 
durant l’any I993 denota que cls problemes persisteixen, i 
pcr tant hem de tornar iz reitcrar consideracions efcctuadcs 
mterioment . 

Així, pel que fa a la quantia de les pensions contributives 
i n o  contributives, 6s necessari yuc ayucstcs permetin un ni- 
vell de vida dignc. El procés d’envelliment de la poblacici i 
I’einergkncia de noves necessitats socials fa quc, malgrat 
I’aveng en l’cxtcnsi6 dcl sistcma dc prestacions, aixo sigui 
insuficient (vcgeu queixa 20 17/92). En aquest sentit insis- 
tim en allb que dkiem a 1’1nt‘orme de 1992 (BOPC: nlirncro 
99, dc 3 1 de marc; 1993 pagina 6148) relatiu a l  fet que la 
quantia de nioltcs pcnsions dc jubilació i la totalitat de les 
pensions no contrihutivcs (32,635 per catorze pagues per a 
1994) 6s insuficient per sostenir una familia. 

També recorctern les iniciatives d’dgues cornunilats au- 
tbnomes que tim establert un  rkgim cornplcincntari cic les 
pcnsions no contributives, com la Coniunitat Foral dc Nava- 
rra, mitjmqant la I,lei 2011991, de 24 dc dcscrnbrc, quc cs- 
tahlcix un coinplcment per alr hcneficiaris d’aqucstcs 
pcnsions 

Durant aquest any 1993 s’han continuat rebent queixes dc 
ciutadans que es troben amb greus dificultats pcr fer efectiu 
el drct a un habitatge digne que la Constihrciri proclama. 

Aquesta problemhtica I’hem analitzada cn el capitol 
d’aqucst Informe dedicat a 1’Ordcnació del Territori, sota el 
tÍto1 de <¿Alguns problemes pendents de política d’habi- 
tat g c )> I 

També ics qucixes rebudes clurant I’any 1993 fan referkn- 
cia cncua a gcnt gran que han d’csperar dos i tres anys per 
accedir a una rcsidkncia pliblica. També Ics queixes rebudes 
pcl que fa a malalts mcntals i disminui‘ts psiquics denoten 
que hi continua havcnt gravissimes mancancc~ en aqucst 
camp (vcgcu queixes nlims. 451193 i 376192). 

Hem inclbs igualment en aqucst apartat les queixes que 
denuncien una disfunció en el praccdirncnt pcr atorgar l’ajut 
o la prestacici sollicitada. 

u11 altre aspectc quc hem reflectit als darrers informes al 
Parlament és el problema dc Ics drogodependkncies i cie 
1’ actuació per a la rchabilitació dels drogaadictes, aspcctes 
que hem tractat en la sccci6 de sanitat (vegeu Informe al 
Parlament de Catalunya de 1990, Butllcti Oficial del Parla- 
ment número 250, de 22 de rnarr; de 1991, phgina 16769). 

En aquell informe d2iern que una de les mcsurcs a adop- 
tar, entre d’altres, per palaliar cl problema, és oferir als arec. 
tats un marc intcgral d’acollirnent, rehabilitació i rcinscrci6 
Pcr aixb no volem deixar passar la oportunitat que ens ofc. 
reix aqucst nou informe per celebrar les actuacions cndcga-. 
des pels poders públics, per construir el centre de 
rehabilitacici dc toxicbrnans de Torreblanca cn el municipi 
de Ponts. En principi va haver-hi una certa oposici6 per una 
part de la població dc Ponts. A hores d’arrz es pot dir que 
l’oposició al centre és pricticarncnt nul-la, en bona mesura 
rncrcEs a la inforrnaciil facilitada per les administracions, 
1’Ajuntament de Ponts i el Departament dc Bcnestar Social 
amb la intervcnci6 personal del seu Conscllcr. 

Una de les mesures proposaclcs pcl Conscllcr de Bencstar 
Social a les persones quc inicialillent manifcstarcn que s’ha 
via informat insuficientincnt del projecte, va ser la constitu- 
ci6 d’una Comissió dc seguiment a la qual va invitar a 
participar al Síndic. Dcsprh de wnsidcrar la incorporació 
dc la Instituci6 a la Comissió de seguiment del projecte, 
s’arrihh a la conclusió que aqucsta incoiporaci6 no cra con. 
venicnt. 

Tot seguit s’exúacten Ics raons quc vilrcn dur a formar 
aquesta opini6 i que han mogut al Sindic a declinar, durant 
I’any noranta-trcs, I’íncorporar-se a diversos brgans consul- 
tius als que I’han invitat a participar, arnablcmcnt, alguncs 
admi n i st r x i  on s. 

El Síndic en exercici de la seva missi6 estatutiria dc de- 
fcnsa dels drets fonamcntals i dc Ics llibertats pdbliqucs SII- 

pcrvisu dctcrminades administracions, en conseqiikncia la 
seva incorporaci6 a orgmitxacions consultives d’iiquestes, 
organitzacions que emeten valoracions prkvies sobre actua- 
cions que cveritualincnt puden ser qiicstionadcs pcls ciuta- 
dans davant dei Síndic, ci co lkar ia  en la posició 
insostcniblc de jutge i de part. 

D’slltra banda, atks que una de les actuacions quc la insti- 
tucih pot dur a tcrme 6s la mitjancera, pcr tal de ccrcitr punts 
(1’ acord cn tre pos ic icm s inici al men t cnfrontadcs . Aquc s ta 
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tasca medial, no és possiblc encetar-la quan qui l’ha d’ende- 
g i r  pot scr considerat com a part interessada. 

En cl cas del nucli dc Torreblanca, el Sindic va cntcndre 
que si s’incorpomva a la  Comissici dc scguiment, cls ciuta- 
dans contraris a la instnl.lacici dcl centre de rehabilitaci6 que 
pugucssin demanar la scva intcrvencih, podrien n o  considc- 
rar-lo idoni pcr it interccdir cn l’cventual conflicte. 

Pcr tal de conéixcr mds de prop cl prqjcctc, cl Síndic el 
visiti1 personaíincnt el 24 d’aahril de 1993. 

Cal continuar cn aquesta línia, 6 s  a dir,  quc eis poders pd- 
blics pontencii’n l’ampliaci6 dels centrcs de reinsercih i 
rchabilitaci6 existents i la creaci6 d’altres de nous que pu- 
guin absorbir la demanda, matauradamcnt creixent, pel cluc 
h a rccupcració de les persones que han patit u pateixen dc- 
pcndkncia de drogues, i també continuar cn la línia de fo- 
mentar la conscienciacih social respcctc a aquesta 
problernhtica. 

Queixa num. 20 I 7/92 
Lentitud en la tramitaciri d’um pensi6 no contributiva 

La senyora B. cs va adreqar al Síndic el 17 d’octubre ctc 
1992 i formula queixa per la lcntitud en la tramitacih d’una 
sol-licitud de pensi6 dc jubilaci6 no contributiva presentada 
davant l’lnstitut Catalb d’ Assistkncia i Serveis Socials el dia 
9 dc desembre dc I99 1, a la qual encara no havia rebut rcs- 
post ¿I. 

EI Síndic va demanar la corrcsponent informacici al De- 
partament dc Benestar Social el 13 de novembre de 1992. 
Dc la informaci6 rebuda es desprenia que el 2 de dcsernbre 
de 1992 s’havia em& rcsoluci6 favorable al cas exposat i 
quc cs reconeixicn cls endarreriments; 1’afer havia trigat IE 
rcwldre’s per un problema infrmnhtic. 

El Sindic va considerar que, malgrat cl problenla addu’it i 
que ja s’híigu@s em& resolució fworablc i rcconcgut a la in- 
tcressada els endarrcrimcnts, el períodc transcorregut era 
excessiu, cosa espccialinent greu tenint cn compte la situa- 
ció de rnancanqa cconiirnica cn qui: es trobcn cls bmeficia- 
r i s  d’aquestes prcstacions. 

Pcr aixh, el Sindic va suggerir que els serveis corrcspo- 
ncnts d’aquell Departament analitzessin el circuit adminis- 
tratiu seguit, a l’cfecte d’ugilitar-lo. 

El Dcpartainent dc Ijenestar Social indich que Iia millorat 
cl procediment i que, una vegada aplicat d procés infor- 
m&tic a totes Ics variants cle pcnsi6 no contributiva, lcs sol.li- 
cituds rebudcs arnEr la documcntacici coinplcta s6n moltes 
en un tcrmini de quitizc a vint-i-cinc dies. 

Queixa núm. 45 1/93 
IngrGs en una residhcia de Eent gram 

La senyora M. es va iich-qar al Sirrdic pcr cxposar el cas 
de la seva mare, M., pcl- a la qual, cl i’ dc juny de I99 1, hil- 

via presentat una soldicitud d’;dmissici cti iina residbncia pcr 

a gent gran. La sol-licitud havia estat formulada a I’Institut 
Catal& d’Assistkncia i Serveis Socials. En el moment de la 
peticili, , la senyora M., de 67 anys, patia diabetis i esquizo- 
frknia en Iractamcnt des de fcia 20 anys. Quan la cornpa- 
rcixent plantejh el cas al Síndic, la sitwci6 dc la malalta 
s’havia agreujat, per<) Iu família encara no sabien quan po- 
dria ser ingressada. 

E1 Síndic va dcrnanar informació al Departament de Bc- 
ncstar Social, en data 13 de maig dc 1993. De la informació 
rebuda el 7 dc juny segiient, se’n desprenia que la senyora 
P.M. havia estat ingressada a la residkncia per ii gent gran 
Parc Serentill. 

Queixa n6m. 376192 
Lentitud per fer efectiu el trasllat a un centrc de disrni- 
nuits mi% proper a la resJd6ncia familiar 

El scnyor €7. es va adreGar al Síndic manifestant el SCU dc- 
sig de traslladar la scva filla de 26 anys, afectada d’un grau 
de deficikncia mental del 75% i ingressada al sanatori de 
Vil-lablanca de Reus, a un centre més a prop de Barcelona. 
Si b6 feia quatre anys quc cl Dcpartarnent de Benestar So- 
cial li havia proposat el que ara el senyor F. reclamava, 
aqucst trasllat encara no s’havia fet. 

El Sindic, cn data 26 de desembre de 1992, va demanar 
informe al Departament de Bcnestar Social. 

De la informació rebuda I, 1 1 de mar$ de 1993, sc’n des- 
prenia quc la filla del scnyor G. scria traslladada a la resi- 
dkncia Les Horbsies, d’ Alella. 

El trasllat es va fer cfcctiu, finalment, el dia 26 d’abril de 
1993. 

Queixa num.75 2/93 
Solicitud de prhrroga de beques a fwor de disminu’its 
atesos en establiments amb atcncih especialitzada 

La scriyora C. s’adreqh al Síndic per exposar el greuge de 
qiik considerava víctimes cls intcrcssats a obtenir la prbrro- 
ga dc beques a favor de disrninui’ts atesos cn establiments 
amb scrvcis especialitzats, pcl fct que, en aplicacici de l’or- 
drc dc 19 de gener de 1993, cl tcrmini que finalitziiva ei 30 
de juny dc 1993 hagués estat modificat per l’ordre de 17 de 
marq de 1993, quc el rcdui al 3 i de mar$ del mateix any. 

Estudiat aquest assumptc, cs va comprovar quc des de la 
data de publicaciri de l’ordre de 17 de mar$ dc 1993 4 22 
dc mart;-pcr a la presentació de sol-licituds només restaven 
nou dies, al cap clcls quals expirava cl tcrmini. 

1:l SÍtidic considerh que un tcrrnini de nou dics, molt breu 
per a la prcscntaci6 de sol-licituds, pot cornportar un greuge 
als interessats cn aquestes Ixques, dc rnancra que n o  hauria 
cstat difícil que sc’n prcscntcssin exteinporliniament per mri 
de la modificaci6 i la brcvetat del termini. 

En conscqiikncia, la Tnstituciri suggerí al Depiirtamcnt de 
I3enestar Social que s’adoptcssin Ics mesures adients per tat 
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que I’aplicaci6 d’aquesta ordre no tinguks cap repercussi6 
negativa amb vista a la prestacib de la prbrroga de beques a 
favor de disminu’its atesos en cstaliiments amb serveis 
d’atenci6 especialitzada. 

Aquest suggeriment va scr acceptat pel Departament de 
Benestar Social, que va donar t r h i t  it totes Ics sollicituds 
de beques (set en total), presentades dcsprEs del 31 dc mar$. 

Queixa n6m. 2378/92 
Les denegacions tambii s’l~an de notificar 

La senyora P. va presentar una qucixa al Sindic a causa 
que, havent solkitat una ajuda individual per ii menjador 
escolar davant el Consell Comarcal del RipollEs, li va ser 
denegat el que demanava, si be no n”havia rebut en cap mo- 
ment una notificació escrita. 

El Síndic, desprks d’cstudiar la infwmaci6 rebuda del 
Consell Comarcal, tot i entendrc les dificultats que significa 
haver de notificar individualment a cada alumne la no con- 
cessi6 de l’ajut esmentat, més quc m6s considerant ei gran 
nombre de peticions quc rep, recorda el deure legal de noti- 
ficar de forma individual la RO concessió d’aquests ajuts. 

El Consell Comarcal va notificar expressament la dcnc- 
gaci6 a la promotora de la queixa I va decidir articular un 
procediment de notificaci6 sistcmhtica, també de les dcnc- 
gacions de beques de menjador, per al proper exercici. 

Queixa núrn.80/93 
Com concertar entrevista? 

EI doctor M. s’adregi tclcfbnicament a la Institució expo- 
sant la seva queixa sobre el funcionament del serveis socials 
dei Districte Municipal de 1’Eixample de Barcelana. 

EI promotor dc la qucixa exposa que va intentar concedar 
una cntrcvista amb l’assistent socia1 dcl Districte per tul 
d’exposar-li la situaci6 d’una seva pacient de 74 anys, quc 
presentava els prirncrs shptomes d’un procés progressiu de 
demkncia i no tenia cap parent ni amic. 

En demanar la cita, la pcrsona que atenia el telkfon li va 
indicar que havia de passar pcr Ics oficines, per parlar amb 
els serveis d’informació, on li donarien dia i hom. Ei doctor 
M. va insistir en la obtenci6 directa de la cita. Tots cls SCUS 
intents van rcsultas infructuosos. 

El Síndic, pels motius indicats, es va dirigir a I’Ajunta- 
ment de Barcelona, hi cxposa aquest fet i instj que es pren- 
guessin les mesures adients pcr tal d’esrnenar aquestes 
irregularitats contrkrics al funcionament eficient i corrccte 
dels serveis socials. 

De la informaci6 rcbuda de I’Ajuntament de Barcelona cs 
desprkn que les consideracions del Sindic han estat accepta- 
des. 
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SEC& 7: ENSENYAMENT I CULTURA 

x. INTRODUCCI~ 

En aqucsta Brea, en la qual s’han resolt 8 consultes, ut& 
32 visites, rebut 163 qucixcs i iniciat 1 actuaci6 d’ofici (ve- 
geu la prcsentacici de 1’Informe quant n la classificació cl’nc- 
tuacions), es fa csment de Ics queixes rebudes en relaci6 
amb la convocatbria d’accbs a la fuunci6 pública docent, i 
tamb6 dc les relatives a I’aplicació dc Ics mesures pcr a la 
norrnaliixaci6 lingiiistica en 1 ’hmbit de i’ensenyamcnt. 

També s’hi dcstaquen les queixes relacionadcs amb d’nl- 
tres aspcctes, corn les deficients instai-lacions d’ alguns cen- 
tres docents, la capacitwi6 dcl personal doccnt, les bonifi- 
cacions de les taxes per matriculació a familics nombroses i 
la grrztui’tat dels enscnyaments en centres docents. 

En mtkria de Cultura, a m6s clc les qucixcs relacionades 
amb cls drets lingiiistics, especialment amb la seva eventual 
vulneraci6 en els hmbits de l’Ahdministraci6 de Justícia i de 
I’ Administració periferica dc I’Estat, s’han prcscntat 
queixes referents a les dificultats d’accks dcls ciutadans a 
bibliotcques i arxius. 

XI. TIIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Altres aspectcs 
educatius - Situacions del pemonal no docent 

- Canccrts educatius 

CULTURA 

Normali tzaci6 
lingüística - Redacció d’impresos en catal& 

- hscripcions en cls registres 
civils 
- NormalitzaciTj de 1’6s del 
catal& en hrgans cstatals radicats 
a Catalunya 

_ _  

Altres afers culturals 
no relatius 
a la llcngua -- Aplicacia de la Llei de Protecció 

dels Animals 
- Subvencions 
- Patrimoni cultural 
(moble i immoble) 
- Arxius, biblioteques, museus 

_- _- 
ENSENYAMENT 

Alumnes - hccks 
- Taxes 
- Ajuts 8 l’esludi 
- Serveis educatius cn general 
- Estudiants discapacitats 
- Drcts lingiiistics 

Professors - Accés 
- Trasllats 
- Cursos de forrnaci6 
- Retribucioiw 
- Incompatibilitats 
- Jubilacions 
- Situacions diverses dels 
funcionaris: interins 
- Equips d’hsesaoramcnt 
Ps icopcdagbgic (EAPS) 

- Intervencid en afers educatius 
- 

Parcs d’alutnnes 

Centre docent - Estat infrastructures 
- Dotaci6 dcls centres 

.- 

Gestiil acadbmica - Títols 
- Conv ali daci on s 

III. TEMES SELECCIONATS 1 QUEIXES ILtLUS- 
TRATIVES 

1. Normalització lingiiistica a l’cnscnyament 

Durant l’any 1993 s’han adregat a aquesta Instituci6 algu- 
nes persones que expressaven el seu desacord amb la pl i t i -  
ca d’immersió lingüística aplicada pel Govern dc la 
Generalitat de Catalunya. 

Aquestes persones reclamaven el dret dels castellanopar 
lants residents a Catalunya que els seus fills rebessin l’en- 
senyment  en la scva llengua habitual. 

El sistcma d’imrnersi6 lingiiistica implantat per un decret 
de la Generalitat de Catalunya de l’any 1992 estableix que 
el catali 6s la llcngua vehicular de I’ensenyament dels nens 
quc segueixcn el primer cicle, és a dir, d’edats compreses 
entre 3 i 8 anys. Aquesta norma introdui’a un trencament en 
la politica lingiiistica de la Generalitat en l’hmbit de ¡’en- 
scnymnent, que havia partit de la implantació volunthria 
d’un sistema que, de forma no fnrgada, condui’a a una en- 
senyament majoritjriament en catal8 en els cicles educatius 
posteriors. 

La política lingüística de la Generalitat en 1’Bmbit de 
I’ensenyment parteix del principi de no separacici dels 
alumnes en dues comunitats lingüistiques. A partir cl’aquest 
principi, la Llei de Normalització Lingüistica de Catalunya 
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garanteix la llibertat d’opció dcls pares a escollir la llengua 
de I’ensenyanicnt rlcls scus f i lh .  1,’articlc 14 dc Iu Llei 
7/1987, de 18 d’ahril dc I983 cstablcix que: 

¿< l .  El catalh, corn a llcngua prbpia dc Catalunya, ho 6 s  
tarnbb dc l’ensenyanient cn tots els nivclls educatius, 

n2. Els infants tenen dret a rebrc el primcr ensenyament 
cn llur llengua habitual, ja sigui aquesta el cattalh o cl castc- 
1IB. L’AclrninisiraciG ha de garantir aquest dret i posar d s  
mitjans ncccssaris per a fcr-lo efectiu. Els pares o tutors po- 
den cxercir-lo cn nom de llurs fills instant quc s’apliqui. 

j)3. IA llengua catalana i la llcngua castellana han d’ésser 
cnscnyades obligatoriament a tots els nivells i els graus de 
l’ensenyament no univcrsitari. 

~ 4 .  Tots els infants dc Catalunya, yualscvol quc sigui llur 
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han clc poder uti- 
litzar normalment i correctament el catalh i el castcllh al fi- 
nal dcls estudis bhsics. 
~ 5 .  L’Adrninistraci6 ha dc prendre les niesures conve- 

nients perquk els alumnes no siguin separats cn ccntres dife- 
rents per raons de llengua i la llengua catalana sigui 
cmprada progrcssivament a mesura que tots cls alumnes la 
vagin do M i n ant a N 

I,cs previsions contingudes en aquest ;u2icEc de la Llei 
han estat dcsplcgades pel Declek 362í1983, de 30 d’agost, 
modificat pel Dccret 57611983, de 20 d’itgost, i per 1’Ordrc 
dc 8 dc scternbre de 1983, modificada per 1’C)rdre dc 6 de 
dcscmbre cle 1983. Tl’acord amb aquesta normativa de des- 
plcgamcnt ric la Llci de Nonnalikaci6 cn l ’ h b i t  de l’en- 
senyament: 

¿<a) els infants tenen dret a i-chrc l’ensenyamcnt corrcspo- 
nent al cicle inicial d’Educaci6 Gciieral Bhsica (EGB) en 
llur llengua habitual, 

ob) cls alumnes, un cop han superat aquest primer ciclc, 
han de rebre, a més de la llengua castellana, almenys, un al- 
tra assignatura c) Brea en aquest idioma. La rcsta d’irees de 
concixcmcnt s’impartiran de forma propssiva en Ilcnpa 
catalana.>> 

En prirncr lloc, aquesta normativa vil ser objcctc d’un rc- 
queriment de competkncies plantejat pcl govern de I’Estat, 
quc va ser estirnat per la Generalitat dc Catalunya, la qual 
va moditiccar el Decret i 1’Ordre per tal d’evitar el dcscquili- 
bri en la utilitzacici d’ambd6s idiorncs. Tambb va ser impug- 
nada en via contenciosa pcrquk d s  recurrents cntcnien quc 
el fet de ncgar la pessibilitat de rchce l’enscnyamcnt intc- 
grament en castelli afectava els scus drets fonamentals i im- 
plicava una discrimii~ació no justificada per rat5 de la 

Aquest recurs va ser estimat per la sentkncia de Iu Sala 
Segona del Tri hurial ContenciOs Administratiu de 1’Audikn- 
cia Tcrritorid dc 13arcclona, quc declarh nuls determinats 
preceptes del Decret i dc 1’Orclrc dc dcscnvolupatncnt, i va 
rcconkixer el dret a rebre I’cnscnymnent tota1mt:nt en caste- 
118. L’esrnentada sentkncia va SCI’ itnpugnada en apel.laci6 
pcr la Gcncralitat dc Catalunya, i el ’Tribunal Supreiii, en 
senthncia 11’1 dc fchrcr dc 1988, vil cstirnar el recurs 
d’apchcici intcrposat pcr inancii d’interposició prkvia de rc- 

11 cng Lla. 

curs de reposició contra les disposicions normatives impug- 
nades. El Tribunal Suprcm no cnt& pcr tant, en cl fons dc 
la qücstió. Els recurrents van formular rccurs d’emnpara con- 
tra la sentkncia del Tribunal Suprem, i el Tribunal Constitu- 
cional, en sentkncia dc 14 de febrer de 1991, va resoldre 
atorgar, parcialment, I’empara, i insth el Tribunal Suprcm a 
pronunciar-se sobre el fons dc la qüestió. El Tribunal Su- 
prem no s’ha pronunciat cncara sobre la legitimitat de la po- 
lítica lingiifstica de la Generalitat dc Catalunya cn 1’ambit 
dc l’enscnyamcnt exclusivament cn llengua castellana. 

Aixb no obstant, el 26 de gener de 1994 aqucll Tribunal 
va dictar una providkncia donant a les parts i al Ministcri 
Fiscal un termini per €ormular Ics respectives alkgacions en 
rclaci6 atnh la possible interposició d’una qiiesti6 d’ incons- 
titucionalitat que afecta determinats preceptes de la Llei ca- 
talana de Normalitzacih Lingiifstica, Examinades lcs 
al4egacians dc Ics parts, el Tribunal acord8 plantejar la 
qüesti6 dc constitucionalitat. 

Dels diferents modcls lingüístics, la Gencralitat dc Catitu- 
lunya va optar, com ja s’ha indicat, per un quc no es separds 
els alumnes per ra6 dc 1’opciÓ lingiiística, de formil que en 
funció de les opcions que cn cada cas es íorinulessin el ccn- 
tre docent, amb la participació dc tots els afectats, elaborava 
un pla amb les mesurcs organitxativcs i didhctiyues que as- 
scguren, cn tot cas, el respecte dels drets lingiiistics. 

Durant la primer etapa d’implantacici dc la normativa dc 
normalitmici6 Eingüistica, s’cstablcixen línies paralklcs (ca- 
tai&-castell&) en cl prirncr cicle d’ensenyarncnt. L’cxistEncia 
d’ayuestes linics paral~iclcs e m  condicionada per raons 
socio-econbmiyues, i la Generalitat scrnprc Iu consider5 una 
mesura cautelar. 

El nou sistema cducatiu implantat per la Llei OrgBnica 
del Dret a 1’Educació (LODE) i per la Llci d’Ordenaci6 del 
Sistcma Fdueiittiu (1,OGSE) inlroducix un gir important cn 
cl funcionament dels centres educatius. ks el Conscll Esco- 
lar del Ccntrc com a hrgan dc repmsentaci6 i decisi6 qui cs- 
tabkix les grans línies educativcs basadcs en les 
característiques prbpies de cada ccntre. 

Aquestes linics cducativcs cs concrctcn en el Projecte 
Educatiu, cl qual a Catalunya conte el projecte lingüístic, a 
fi dc disposar d’una planificaci6 de l’aprencntatgc de Ics 
dues llengües oí’icials. L’escola disposa d’una gran autono- 
mia quant a la confccció dels currículums de les úivcrses 
Brccs. Si bé 1, Administracilj educativa estableix un primer 
nivel i de concreciii obligatori, cadíi ecntrc confecciona cl 
programa concret tot respectant el marc fixat per la normati- 
va vigent. 

De conformitat amb aquest sistema cducatiu dissenyat 
per la I.,OGSE, la Generalit;il dc Catalunya va dictar cl De- 
crct 7511992, de 9 de marG, pcl qual s’cstabli I’ordenaci6 
general dels cirsenyainents de l’educaci6 infmtil, 1’ cducaci6 
primhria i 1’ educacih secundhria obligatbria a Catalunya. 
Així mateix, pel que fa a l’educaci6 infantil i pririihria, els 
Jlccrets 9411992 i 951 1992, de 28 d’abiil (aquest Últim mo- 
dificat pel Decret 22311 992, de 25 de seternbre), rcspecíiva- 
II lent, n ’ han reg u 1 at 1’ orden ac i 6 cu mi cu I w. 
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D’acord amb e1 Decret 7511992, cl catal8 s’utilitzarii nor- 
malment com a llengua vehicular i d’aprenentatge de 1’crlu- 
cució infantil, l’educaci6 prirnhrh i l’cciucacici secundhria, i 
cn tot cas es rcspcctaran cls drcts lingiiistics individuals dc 
l’nlumne. 

L’aplicaci6 d’aqucst sistcma, que dota els centres de m@s 
autonomia, ha cornpurtat la suyressi6 del sistema de linics 
parral-lcles en cl prirncr ensenyament. No obstant aclucsta su- 
pressió, el nou sistema, volcnt ser respectuós arnli els drcts 
lingiiistics individuals, estableix una skric de mecanisrncs 
basats cn I ’ atenci6 individualitzada als alumnes, d’acorcl 
amb cl projcctc cducatiu, el projecte lingiiistic i 1’organitza- 
ci6 del ccntre. 

Els mecanisrncs que en aqucst primer ciclc assepren 
l’ensenyiiment en la llengua materna s6n i’aduptació curri- 
cular i 1’ assistkncin individualitzada. 

hqucsta assisthcia individualitzada es basa fonamcntal- 
rncnt en la introducci6 dc l’aprenentatgc de la lectoscriptura 
cn castcllh, ei respectc per 1’Gs de llihrcs de text cn castelli i 
I’atenció en castcllh al treball individual de I’alumnc que ho 
rcquereixi. Aquestes actuacions s’apliquen ii la mateixa 
aula, rnitjanqant agrupaments flcxibles, i ,  scmnprc que cal, 
prestant una atencib específica a aqucsts alurnncs pcr pari 
dei profixsor de supor~ que té el centre. 

Aquest sistema ha estat qiicstionat pels qui consideren 
que l’atcnció individualitzada i I’ adaptació curricular no ga- 
ranteixen corn cal el dret c? I’ensenyarncnt en la llengua ha- 
bitual en aquesta primera ctapa educativa. Sobre aqucsla 
qiiestici, ja  ha tingut ocasi6 de pronunciar-se cl Tribunal Su- 
perior de Justícia cic Catalunya, que cn un acte de 17 dc dc- 
scrnhrc dc 1993, rcsol requerir I’Adrninistraci6 de la 
Gcncralitat a adoptar cuutciarment In decisiij quc els infants 
afcctats pcr aqucst recurs i quc estudien cl primer ciclc 
d’educació primhria i educaci6 infantil siguin escolaritzats 
en  la llengua habitual d’clccci6, i il promoure, d’altra banda, 
les mesures dc reforc neccsshries que permetin l’cfichcia de 
l’cnsenyament en totes dues Ilcngiics, respecte als altrcs 
cducands dc més de 7 anys, en ;iquclls centres o n  aixb enca- 
ra no cs faci. 

El contingut d’aqucst acte del ‘Tribunal Superior dc Justi- 
cia, s’ha rcprodui’t cn la seva scnthncia dc 24 de rehrer de 
1994. En aquesta scntkncia, el Trihimal afirma quc cl’acord 
amb la jurisprudkncia constitucional, 110 existeix cl dret a 
rchrc I’ensenyament en una determinada llengua, quan en 
un tcrritori coexisteixen ducs llengucs cnoficials. 

S’indica també quc la ConstituciG admet quc el legislador 
opti, com va Cer mitjanqant la Llci de Normalitzaci6 Lin- 
giiistica, per un sistema dc cmjunci6 lingiiística en el que 
les dues llcngues cocxisteixcn en I’enscnyament i pcr tant, 
totes ducs stin ci’cnsen yatiqa ob1igati)ria en rkgirn de paritat 
(I+’J. 3 i 4). 

Coiisidcra el Tribunal que la Gcncrditat no havia clonal, 
r:n alguns casos, efectivitat al drct d’opcij3 cluc la normativa 
reconeix cn la primcra ctapa ( cducaci6 infantil i prirncr i se- 
gon nivell dcl cicle inicial); pern que ja es vnn adoptar les me- 
SUES adeyuadcs per tal d’ascgurar- l’cfctivitíit d’aquest drct. 

Si bé el Tribunal no reconeix el dret dcls pares a fer que 
cls fills rebin l’cnsenyament exclusivament en castellh, sí 
que insta la Generalitat a adaptar les mesurcs individuals 
necessiries per garantir cls drets lingiiistics dels alumnes 
cas rellanoparlm ts .  

A propbsit de les qucixes que sobre aquesta qüesti6 ha re- 
but cl Síndic de Greuges, s’han demanat informes al Depar- 
tament d’ Ensenynmcnt sobre les adaptacions curriculars 
efectuadcs i subre les mesures adoptades en cada cas per 
respcctar els drets lingiiistics dcls alumnes. El Dcpmtament 
va informar sobre lcs mesures adoptades en els diferents 
centrcs per respcctar, segons indica el Departament, els 
circts lingüístics individuals. 

El Síndic de Greuges valora positivamcnt les mesures 
previstes cn la Llei de Nomítlitzacih Lingüística quc tracten 
d’evitar la scparaci6 en dues comunitats pcr ra6 de la llcn- 
gua. Aixb no obstant, questa oFi6 no ha de comportar la ne- 
gacici d’aquells drets lingiiistics que la mateixa llei reconeix. 

La progrcssiva implantació del catab corn a llengua vehi- 
cular de l’cnsenyamcnt no implica en principi cap contra- 
dicció amb l’objectiu quc els alurnncs tinguin un correcte 
coneixcment dc tots dos idiorncs, si b6 aqucsta Institucih 
vetllar5 pcr una coirecta aplicaci6 dcls mecanisrncs previs- 
tos per la normativa vigent per tal que no s’atcmpti contra 
els drets individuals. 

Així rnatcix, tot i que es respecta l’autonomia dcls centres 
docents, aqucst respectc no ha d’impcdir que les autoritats 
educatives vetllin perquk en el ciclc primari de l’ensenya- 
ment s’assoleixi un nivell dc compethcia normal, tant cn 
llengua catalana corn en llcngua cnstcllana. 

2. Algunes dificultats en l’exercici del dret 
B l’educacíii i qüestions connexes 

En 1’Bmbit dc l’cnsenynmcnt han destacat aquest any per 
la seva transcendhcia les qucixcs relludes en rclaci6 amb la 
discrirninaci6 que cs produeix cn el sistcrna d’accks a la 
funcicj pGblica docciit a favor de les pcrsoncs que abans de 
I’acc6s ja fcicn tasques docents en ccnlres plihlics, queixes 
que hem esmentat en el capitol 1 d’aqucst Informe -Admi- 
nistraci6 Gcneral- i que cornentcm amb un ccrt detall cn 
I’apartat de recomanacions i suggeriments generals (vegeu 
la rcsscnya dc la queixa ndm. I7 15/93}, i les rclacionadcs 
amb la normalització lingüística. 

Malgrat que la major part dc qucixes relativcs ii la CunciB 
p6blica dclcent afecten cl sistema d’accés, se n’han formulat 
de relatives a la manca d’aplicació dels criteris de capacita- 
ci6 a I’hora de dotar de personal determinades placcs (vegeu 
queixa núm. 1538192). També el sisterna dc provisi6 de 
llocs de trcball per concurs han cstat objccte de nombroses 
queixes relatives a la valoraci6 dcls mkrits {vcgeu queixa 
116rn. 702193). 

Aixi matcix, s’han presentut clucixes rcfercnts a la capaci- 
tació per part dels qui prestcn serveis educatius cn escolcs 

.- I- 
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bressol sense tcnir titulaci6 suficient (vcgcu queixa n6m. 
1 965192). 

A mks d’aquests dos temcs, rcmarquem per la seva trans- 
cendkncia en relació amb l’cxcrcici del drct a I’etEucaciÓ Ics 
queixes relativcs a la dificultat per ii l’cxercici ti’aqucst dret 
en que encara es troben les pcrsoiies que pateixen minusva- 
lics (vegeu queixa núm. 1 i57/93). Perh no s6n aquestes Ics 
úniques persones quc sofreixcn limitacions pcr accedir a 
I’educació: tarnbk es pot veure limitat aquest drct per motius 
de cxhcter cconbmic. En aquest aspecte destaquem Ics 
queixes presentades pels rnernbrcs de famílies nombroses 
que veuen com les administracions pdbliques ignoren el seu 
drct a uns ajuts econbmics que els facilitin I’accés als en- 
senyaments de carhcter no gratui’t (vegeu queixa nlim. 
1077193) o cls qui, malgrat que el Parlament de Catalunya 
establi la gratuitat dels ensenyaincnts en centres públics, 
vcuen corn les administracions piibliques Iimitcn l’hmbit 
d’aplicacici d’aqucst principi, cntenent que aqucsta gratui’tat 
no afecta els centres de fornici6 professional quc depenen 
dels ens locals, malgrat que la 1,OGSE cls corisidcra centres 
públics (vegeu queixa núm. 1010192). 

Les modificacions introdui’dcs cn cls plans d’cstudis n o  
han estat en ocasions rcspcctuoses amb els drets dels alum- 
ncs que els havien iniciat amb plans anteriors (vcgeu qucixa 
núrn. 58 1/93). 

Corn albees anys, s’han rebut queixes rclativcs a les defi- 
cients condicions de certes instal-Iacions doccnts (vegeu 
queixa núm. 1400/92). 

Malgrat la manca de compctkncies de la Instituci6 cn rc- 
laci6 el control de Ics possibles irregularitats relaciona- 
des amb titulacions academiqucs que habititen per ii 

i’excrcici d’una professió, 1;i Institució va intervenir clavant 
de l’actuaci6 duta a terme pcl Col-legis d’nrquitectes quc 
ncgava validesa a un titol que havia cstat homologat, en la 
mesura que es tractava dc garantir l’efcctivitat d’una homa- 
logaci6 prkviament atorgada (vegeu queixa núm. 224 1 /W$. 

Qucixa n6m. 1 157193 
Minusvhlids i accis a l s  estuclis 

Ida senyora M. es queixh al Síndic per l’actuació de la 
Universitat de BarccIona, que li va anunciar quc, s i  volin se- 
guir cursant cls seus estudis a la Facultat de Geografia i His- 
tbria d’aquesta Universitat, no es podria matricular CIC cap 
de Ics assignatures quc s’irnpartcixcn en els pisos superiors, 
atesa la seva minusvalidesa. Aqucst suggeriment comporta- 
vit que la senyora M. no  pogués prosseguir cls SCUS estudis 
d’t1istbri;i de l’hit, vist quc les classes d’aquesta cspcciali- 
tat es fan als pisos supcriors dc la íacultat. La senyora M. es 
veu afcctada per una pariilisi ccrcbral cluc ]’obliga a des- 
plapr-se amb cadira de rodes. 

La Sccrct,wia de la Fícultat va considcrar quc aquest cen- 
tre tm p d i u  assumir el risc d’accidcnt que comportava que 
la senyora M. fos tr;lnsport;tda amb la scva cadira dc rodcs 
cscales amunt o escales avall pels bidells de la Facultat. 

El Sindic va recordar la Universitat que, cn compliment 
dc la normativa de supressió de barreres arquitectbniques, 
havia d’adoptar les mesures oportunes pcr tal de garantir als 
estudiants amb minusvalideses I’acc@s adequat a les ins- 
tal4acions dcl centre, de forma que la manca de les mesures 

es- apropiades no ha d’impedir l’accés als estudis lliurcmeni 
collits pels qui es veucn afectades per disminucions. 

La Universitat de Barcclona ens ha informat que ja s’ 
adoptat les mesures adients per facilitar a la senyora 
1’accQ it les installacions del centre. 

ian 
M. 

Queixa núrn. 1 O lW92 
Gratuitat dels ensenyaments de Formació Professional 

El senyor M. va adrcqar-se a aquesta Instituci6 un cop 
sol-licitada a la Diputaci6 de Barcclona la devolucici dels irn- 
ports que li havien estat exigits en concepte dc drets de ma- 
tricula i d’altres pels estudis quc cursa en el centre de 
Formació Professional de la Granja-Escola Torre Mari- 
rnon dc Caldes de Montbui, de yuk és titular aquella cor- 
poració. 

Malgrat que, cl’acord amb la Llei 1811987, de 13 dc ju- 
lio1,s’cstableix la gratui’tat a Catalunya de I’ensenyamcnt 
dcls estudis de nivell rnitjh, cls d’arts aplicades i oficis artis- 
tics, i cls estudis de formacici profcssional que s’impartcixen 
en centres públics, la Diputacici de Barcelona havia recollit 
a la seva clrdenanp fiscal les taxes que cal satisfcr per a 
I ’  enscnyamcnt cn les diverses espccialitats quc s’impr- 
teixen dins I’hmbit dc Ics escoles i els instituts de la Diputa- 
ció, i, per tant, Ics corresponents a aquest centre de formaci6 
professional. 

La Diputació considera que si b6 a partir de la Llci 
18/1987, de 13 dc juliol, cs disposa la gratu‘itat dels ensen- 
yaments cn centres públics, aixb comporta una rninoracih 
dels ingressos tributaris, quc han de ser objecte de compen- 
snci6. En el cas de la Diputacio de Bxcclona, aquestes ac- 
tuacions cornpensatiirics es materialitzaven mitjanpnt les 
subvencions rebudes de la Gcneralitat, derivadcs dc 1’ exi s- 
tEncia dcl corresponent convcni, de conformitat amb la Dis- 
posició Addicional 2a. de la Llei Orginica Reguladora del 
Dret a I’EducaciÓ (LODE), les quals permetien fer efectiva 
la gratuitat en aquells nivells obligatoris reconeguts per la 
Generalitat. 

Dc l’csmcntat conveni n’estava exclosa la Granja-Escola 
Torrre Marirnon, que en l’kpoca considerada no rebia sub- 
venció dc cap mcna pels ensenyaments dc formaci6 profes- 
sional, branca Agricultura, que s’imparticn al centre, 
malgrat les múltiples soWicituds fctcs en aquest scntit, quc 
mai no havien estat ateses pcr la impossibilitat rnatcrial 
addu’ida pcr la Generali tat d’arnpliar Ics consignacions 
pressupostiries habilitades pcr it aqucsta finalitat. h i x i ,  la 
Diputaci6 va considerar que aquest centre no gaudia dcl 
rkgirn de gratuitat, atEs quc la Gcneralitat Corrnalitxava ins- 
cripcions dc les matrícules de I’Escola, fins al curs 1990- 
1991, corn a centre docent privat o com a centre docent 
adscrit a instituts ptíblics. 
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Pcr aquest motiu la Corpomcici va mantenir en les succes- 
sives Ordenances Fiscals una tarifa especifica pcr a aquest 
centre, mentrc que les altres quedaven cquipmades a les dc 
la Generalitat, ordenances fiscals i tarifes dc preus públics 
cluc van ser aprovades anualment pel Ple corporatiu i expo- 
sades al pljblic en complirnent dcl previst il I’article 11 1 de 
la 1,lci 711985, dc 2 d’alsril, rcguladora de les Rascs dcl 
Kbgim Local, S C ~ S C  que en cap rnomcnt iossin impugnades 
ni s’hi formulés reclarnacio dc cap rncnrl. 

En relació amb la siiprcssiij dc les taxes acadhiques,  el 
Síndic considcra que, malgrat quc el Departament d’Ensen- 
yament de la Gcncralitat dc Catalunya donk un hactament 
divcrs als centres escolars dc titularitat local, aixh no impli- 
cava que no qucdcssin solmesos al rbgim de gratuitat previst 
a la Llei i 81 1987, dc 13 dc juliol. La 1,OGSE (art. 10) defi- 
neix quk cal entcndrc per centrc públic, dc €orina que tamhd 
s’ha cl’entendrt: q w  ho s h  els depcndcnts de I’adrninistra- 
ciri local. 

Es va formular recordatori CIC deures legals a la Diputaci6 
de Barcclona per tal yuc pimedis a acordar la gratuYtat 
(i’ aqucsts ens en y aments. 

L u  Diputació respongué que la majoria de les escoles no 
percchcn cap taxa dels seus alumnes i, pel quc fa II la Gran- 
ja-Escola ’Torrc Marimon, en el curs acadh ic  1993- 1994 
les taxcs acadkmiques han deixat de ser cfectivcs, tot i que 
no rep cap ajuda econornica dc la Generalitat. 

Qucixa n h .  702/93 
Valoradó de mhits en frase de concurs 

La scnyora L. va adrqar-se a aquesta Xnstitucici consiclc- 
rant incorrecta la valoracici dcls mkrits yuc sc li havia efec- 
tuat en un proccdimcnt dc concurs pcr accedir a la condici6 
de catedrhtica del cos de prafessors d’enseny ament SCCLIII- 

dxi .  
La promotora havia participat en cl concurs de mkrits per 

a l’adquisici6 de la conclici6 de catcdrhtic convocat per Re- 
S O ~ U C ~ ~  del Conseller d’Enscnyament de 25 de novemhrc de 
199 I .  Dins dcl termini previst per Resolucib dc 12, de febrcr 
de 1992, va acrcditar que havia superat el curs clc norma- 
litmció lingüística per a professors d’ensenymicnt secunda- 
ri, mit-janvant una cbpia compulsada de ia sol4icitud 
d’cxpedicici dcl certificat, quc, no obstant prcsentar la sol-li- 
citud d’cxpedici6 d’aqucst certificat, no se l i  vit valorar. La 
manca de valoració li irnpedi d’arribar R la puntuaci6 mini- 

La senyora I,. interposfi rccm de reposició contra la Re. 
soluci6 de 22 de febrer de 1993, que havia resolt e1 concurs 
de rn&rjts, el 23 de mart; de 1993. 

Sol-licitat en el mes de juliol ini‘ormc sobre eis critcris de 
valssució, cl i)cputarncnt d’Ensenyament va informar el 
Síndic que aquell mateix mes havia dictat una rcsoluciri es- 
tirnatbria dcl recurs intcrposat yuc rcconcixia 1a condicici de 
catedrhtica a la senyora I,. 

una. 

Queixes n6ms. 1965192, 1966192 i 1967192 
Capacitació com tl educadors d’Escoles Bressol 

L’any 1992 es van adreqar a la Institució un col-lectiu dc 
persones que treballaven en parvularis i llars d’infants pri- 
vades, scnse reunir els requisits de titulació. 

El contingut d’aquesta queixa &s molt similar al que es va 
tractar en l’hforme de l’any passat, quan s’exposa l’actua- 
ci6 del Sindic en les queixes 1766/92 i 1767192 (BOPC 
niím. 99, de trenta-un de mar$ de 1993, phgines 6160 i 
6161). 

D’awrd arnb el Reial Decret 100411 991, de 14 de juny, 
Ics persones que exerceixen com a educadors a les llars 
d’infants sense tenir la titulaci6 adient han d’obtenir el 
mbdul de Fomaci6 Professional-3 d’Educaci6 Infantil o bé 
cl titol de Formació professional-2 de Llar d’hfants, en el 
termini miixim de deu anys. 

Per perrnetrc d’accedir a aqucsta titulació, el Departa- 
ment d’l3na;enyarncnt va oferir a les pcrsoncs quc estavcn en 
aquesta situaciri la possibilitat d’assistir a cursos de forma- 
ciij en r6gim nocturn als centres de I’Hospitalet de Llobre- 
gat, Mollet del Vall&, Tarragona i Girona, que són les 
poblacions que tenen centres dc Formació Professional de 
segon grau de Llars d’hfants, 

Si bé aquesta possibilitat pretenia facilitar l’accés a la ti- 
tulació requcrida, comportava la neccssitat d’efectuar des- 
plagaments per poder assistir al curs. DesplaGarnents quc 
resultavcn molt gravosns per a persones que a més havien 
d’exercir normalment la seva activitat educativa. 

El Dcpartment d’Enscnyamcnt va informar el Síndic que 
era conscient de les dificultats dc tota mena que comporta- 
ven els desplaqamcnts, i que per aixb cls propers anys es fa- 
cilitaria 1’opciÓ de cursar it disthncia el mbdul de Formaci6 
Professional-3 d’ecducaci6 infantil. El Departament d’En- 
scnyament ha anunciat aquest mateix capteniment en relació 

dcs. La cita en aquest apartat CXCUSB de fer-ho en el capítol 
dcdicat a <<Seguiment d’ Actuacions d’anys anteriors),. 

arnb les yucixcs números 176M92 i 1767192 d ’ h ans csmcnta- 

Queixa núm. 15WY2 
Capacitacio de personal docent per atendre infants arnb 
necessitats educatives especials 

La senyora D. manifesti el scu dcsacord amb I’actuaciO 
dcl Departamcnt d’Ensenyamcnt, quc va nomenar pcr ocu- 
par la plaGa de professorcs dcl centrc doccnt M, dues pro- 
fessorcs -la una intcrina i l’altra funcionhria docent- cluc no 
disposaven de l’espccialitzaci6 tcrapkutica que permctés 
atendre ics ncccssitat s educativcs cspecials dels alumnes 
d’aquesta escola. 

El Consell Escolar del Centrc va manifestar el scu dcsa- 
cord amb la dccisi6 cl’Ensenyarncnt, que vii rcscindir cl no- 
rnenarncnt d’interi de dues inestres amb l’especialitzuciri 
tcraphtica i que fins aleshores exercien satisfactbrhmcnt 
I’activitat a l’escola, cn bcnefici, corn s’ha dit, d’unu pro- 
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fessom funcionivia de carrera i, per tant, amb millor dret tlcs 
del punt de vista de I’estatut del pcrsonal, i d’una professora 
també interina maricada dc la titulació adequada. 

El Dcpartament d’Ensenyamcnt indici al Sindic yuc les 
instruccions de la Dircccic‘, Gciicral de Gestió CIC Rofcssorat 
i Centres Doccnts referents a les adjudicacions provisionals 
de placcs vacants en centres pliblics d’enseiiyaiiicnt pre-es- 
colar i primari, i els nomenaments consegüents dcl pIa- 
fessorat, pcr al curs i992-1993, concedien als mestres la 
possibilitat dc demanar placcs per a les quals no tinguessin 
la capacitació reconeguda, en segon terme en rclacih amb 
aquclls altres llocs pcr als quals en possei’ssin. 

El Síndic consideri que, en aplicaci6 del iicial Dccrct 
89511989, de 14 de juliol de 1989, quc rcgula la provisi6 de 
places, entre d’altrcs, cn els ccntres hiisics d’educacili cspe- 
cial, i de 1’Ordrc de 29 de novembre de 1991, per la qual es 
dcterminen les proporcions CIC professionals pcr a l g  atenciri 
educat iva als alurnncs amb necessitats educativcs cspccials 
derivades de disfuncions greus i permanents, es prevcuen 
exighcies de capacitació cspecífiques per al pcrsonal do- 
cent, que no es poden negligir i que han de prevaldrc sobre 
altrcs consideracions. 

Per aquests motius es va suggerir al Departament d’En- 
scnyainent que, atesa la situació dels nens amb necessitats 
educatives especials, es tingui especial cura a 1’horrZ d’ator- 
gar places corrcsponcnts al pcrsonal docent d’aquests ccn- 
tres dc forma que es doni compliment a l’ordrc de 29 de 
novembre de 1991, pcr la qual es dctcrmincn les propor- 
cions de professors espccialistes. 

En el moment dc tancar la redaccib d’aquest Informe, el 
Sindic encara no ha rebut resposta al seu suggeriment, cl 
qual reiteri postcriorment, 

Queixa núm. 1400/92 
Instanacions d’un centre docent 

I.,’AssociaciÓ de Parcs d’ Alumnes de l’institut de hatxi- 
llcrat Can Mascar6 es queixi dc l’estat de les iiistaldacions 
del ccntrc i dcl tracte rebut dc les difcrcnts administracions 
públiques amb cornpetimcies sobre aquesta matkria. 

Els alumnes dels municipis de Cervelló, Cabrera, la Pal- 
ma i Vallirana que volien cursar estudis de secundkda en un 
centre públic cs veien obligats des dcl curs 1985-1986 ii uti- 
litxar unes instal-lacions dc carhcter provisional atks ei mal 
cstat de Ics prbpies de I’iiistitut Can Mascarli. A aquests 
problemes s’afcgcix cl citi-ivat del trasllat a les iristal-lacions 
provisionals, mes allunyades dels seus domicilis respectius. 

Dc la informaci6 facilitada pcl Dcpartament d’Enscnya- 
ment, rcsulth quc durait el curs 1992-1993 es va posar en 
funcionament un scrvei de transport escolat.. A més, a f i  

d’evitar la massificacili clcl ccntrc , s’hi havieti organitzat 
dos torns i cl ccntrc fou dotat del pcrsonal necessari, COM 11 

so1.l uc i 6 provi sional. 
D’ultra banda, per resoldre la ncccssitat de ccntrcs do- 

cents en aquclla zona, cs va iicordr-zr la construcció de dos 

nous ccntres d’ ensenyament secundari emplagats als muni- 
cipis de Vallirana i Cabrera i s’iniciaren els trhrnits adminis- 
tratius per elaborar els projectes i adjudicar les obres. 

El Síndic considerh que les rncsurcs adoptades pcl Dcpar- 
lament d’Ensenyament ercn correctcs i que no s’cstava da- 
vant d’un supbsit dc malla administració. 

Queixes núms. 1077193, I65OI93 i 1 166192 
Ajuts a famllies nombroses 

Un coklcctiu integral pcr alumnes i pacs d’alwnnes del 
Conservatori Superior de M6sica de Barcelona rnanifccstaren 
al Sindic el seu desacord amb la decisi6 dc I’Ajuntament de 
Barcelona de no aplicar la normativa que preveia ajudcs per 
als alumncs que eren membres de famílies n~mbmscs. 

La manca d’aplicaci6 d’aquests bcncficis establerts per la 
Llei 2511 97 1, de 19 de juny i pel Decret 3 14.011 97 1, era dc- 
guda a i’aplicació del sistema dc bequcs regulat per 1’Ordre 
de 3 11519 1 del Ministeri d’Educaci6 i Cicncia (ROE nxhcro 
I39 de 1 1/6/59, per la qual es convocaven bcyiics i ajuts a 
I’estudi de carhcter general i a estudis universitaris i mitjans 
durant cl curs acadcmic 1991/92, que, cn contemplar un sc- 
guit d’cxcmpcions segons un barem dc renda per chpita quc 
j a  tenia en cornptc cl nombre de membres dc la unitat fami- 
liar, dctcrminava la inapljcacib dcls beneficis prcvistos per 
la Llei 25/7 1 .  

El Sindic dc Greugcs entengué que, donat el rang norrna- 
tiu de les disposicions que preveuen beneficis pcr a les fa- 
mílics nombroses, una ordrc ministcrial reguladora dc la 
concessió dc beques no podia fer inaplicables les csmcnta- 
des normes, amb mes motiu quan el Dccret 3 1401 197 1, de 
23 de dcsernbre, en el scu article 30.5 considera la possihili- 
tat d’ acurnu laci 6 d’ al tres avantatge s. 

E n  cl rnorncnt de tancar la rcdacci6 d’aquest Informe, el 
Sindic encara no havia rebut Ics consideracions de 1’ Ajunta- 
ment entorn dc la qücsti6 plantejada. 

Queixa nÚm.224 1/92 
Efectes de 1’Homoiogaci6 de tr’tols acadkmics 

La scnyora M. considera quc cl Col*icgi Oficial d’hrqui- 
tectes de Catalunya vulncra cl seu drct a l’exercici de la pro- 
€essi6, ja  quc no reconeix validesa al seu títol malgrat haver 
estat homologat per Ordre dc 29 d’abril de I99 I del Minis- 
teri d’Educxi6 i Cicncia. 

LA senyora M. va obtenir cl titol d’arquitecte el 1991 a 
Sui’ssa (ko le  Polytechniquc F6dcralc dc Lausnnne) i poste- 
riorment va sol-licitar i olitenir I ’  homologaci6 d’aqucst títol 
pcl Ministeri d’Educaci6 i Cikncia. L’acord d’IIornt1logaci6 
va ser impugnat pct Consell Superior del Colkgi d’ Arqui- 
tectes d’kpanya,  cluc ii ~nds  decidi suspcndre l’cxpedicnt dc 
collegiaci6. Malgrat l’anterior acord, la Junta dc Govcrn del 
Col*lcgi d’ Arquitectes de Catalunya va decidir no suspcndrc 
I’expedient de coHcgiaci6, atcsa I’cxccutivitat cluc la Lici de 
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Procediment Adminisúírtiu reconeix als actes administra- 
tius. 

No obstant admetre la. coHegiaci6, el Colkgi d’ Arquitec- 
tes dc Catalunya va adoptar l’acord de comunicar als clicnts 
de la senyora M. i a les administracions que en cada cas fos- 
sin cornpetcnts per atorgar la llicbncia d’obres, la SCVR 
rcscrva expressa rcspcctc a les compctkncies quc el ti- 
tol de ta interessada pugui atorgar-li respectc a certes 
responsabilitats que l’ordcnament espuiiyol imposa als 
arquitcctes. 

Malgrat els recursos interposat per la senyora M., tant el 
CoI*lcgi Oficial d’hyuitcctcs dc Catalunya corn el Consell 
Superior mantencn la necessitat de fer constar de forma ex- 
pressa Ics seves reserves sobrc: la capacitació professional 
dc la senyora M. 

Sol-licitat informe al dit Col-legi en relaci6 amb la dccisih 
de negar-se a reconEixer l’cxccutivitat dc l’actc administra- 
tiu d’homologació del titol proíkssinnal, el Síndic va ser in- 
format d’un nou acord del Consell Superior pel qual, si bé 
cs manté la metició expressa quc l’actc d’homologació del 
títol professimal es troba impugnat davant dels Tribunals 
dc Justícia, no s’inclau I’acord d’indicar en els visats de 
projectes les reserws quc e1 Colkgi manifest5 en  rclació 
,amb la capacitat tkcnica de la promotora dc la queixa. 

Queixes nÚrns.581193 a 586193 
&cala d’Arts i Oficis: pla rl’estudh 

Un grup d’estudiants de 1’Escola d’Arts Aplicadcs i Ofi- 
cis Artistics de Barcelona es queixk al Sindic dc Greuges 
per la decisió del centre dc no admetre’ls la inscripci6 en 

El contingut de la queixa és molt similar al que es va trac- 
tur en 1’Infonne dc l ’my passat, quan s’exposh l’actuaoi6 
del Síndic cn les queixcs 1578192 i 1579192 (HOPC numero 
99, dc trenta-un dc marq dc 1993, phgines 6158 i 6159) en 
relaci6 amb la supressió dc I’cspecialitat d’Arts del Llibrc i 
Rcst au rac ib. 

La Llei orgknica iI19C)O de 3 d’octuhrc, d’OOrdenaci6 
General del Sistema Educatiu, va definir cls estudis dc 
Conscrvr-tció i Restauruci6 dc Bkns Culturals (escultura i 
document grhfic) com ensenyaments de carkter  superior 
quc, per tant, requereixen cstar en posscssi6 del titol de 
Batxillerat. 

Aquest canvi normatiu impedia als alumnes quc cursaven 
els primers cursos comuns previs R l’especialitat poguessin 
continuar els cstudis, ja que no es prevcia un r8giIn tmnsito- 

A suggeriment dc la Instituci6, cl Departament d’Ensen- 
yarncnl ha admks l’aplicaci6 d’un rtgirn transitori que per- 
met d s  alumnes dc Llotja accedir al quart curs de 
l’especialitat de Rcstauracici maIgrat que des de I’any 1991 i 
cn aplicaciij del Reial Decret 138711991 dc 18 de setembrc, 
nyuesta especialitat no correspon a aquests estudi s. 

cspcciditat de restauració de docuincnt @fic. 

<I. 

3. Accés a diphsits culturals 

Les queixes formulades el 1993 cn 1’8mbit dc cultura 
afecten bhsicarnent l’accks als centres dc dipbsit cultural i 
als registres administratius. 

Malgrat que la normativa aprovada pel Parlament de Ca- 
talunya cn relació amb aquests ccntrcs preveu de forma ex- 
pressa la possibilitat d’acces, en algunes ocasions amb 
caracter limitat, aqucsta normativa ha estat en certs casm 
incomplerta per Ics Administracions púbiiques. 

En relaci6 amb cls centres bibliotecaris, la Llei 411993, 
del Sistcrnzt Bibliotecari de Catalunya, dc 18 dc marq de 
1993, preveu que Ics bibliotcqucs universithries, en tant que 
biblioteques cspccialitzades, per raó dels usuaris a qui estan 
adrcpdcs i també per raó dels fons que aplcguen, presten 
servei als universitaris. La finalitat d’aquests centrcs no pot 
qucdar limitada als estudiants de la universitat en qiiestió, ja 
que si fos així es desvirtuaria i a mks es limitaria sense justi- 
ticaci6 suficient l’accés a uns ccntrcs de cariicter públic (vc- 
geu qucixa n6m. 1090/93), 

També s’ha limitat dc forma no prou justificada l’accés 
dels invcstigadors als amius pliblics gestionats per la Genc- 
ralitat de Catalunya, Malgrat que de la Llei 611985, de 26 
d’ahril, d’Arxius i la Llei 911993, de 30 dc setembre, del Pa- 
trimoni Cultural Catal& se’n desprcncn els drets d’accés 
dcls investigadors als documenls que integren cl patrimoni 
bibliogrhfic catala, i especialment als aplegats en m i u s  pcí- 
blics, l’accks al Centre d’Histhia Contemporania ha cstat 
negat pcr la manca de classificació dcls fons que s’hi custo- 
dien (vegcu queixa núm. 21 34/92). 

Queixa nlim. 109O/93 
Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra 

El Sr. A. s’adreqii a aqucsta Instituci6 a causa del seu de- 
sacord amb la dccisió dc la universitat Pornpcu Fabra que li- 
mita 1’accLs dels estudiants d’altrcs univcrsitats catalanes a 
la bibliotcca d’nqucsta Universitat. Val a d i r  que aquest cnp- 
tenimcnt també el tenen altres Universitats dcl pais i que, el 
que cl Síndic soste en aquest cas, ho entén aplicable a qual- 
scvol altre similar encara que els subjectes canvii’n. 

La Universitat Pompcu Fabra, per mitja dc la seva Co- 
missió Gestora, va aprovar el 3 üochibrc de 1990 el Regla- 
ment General de la Biblioteca. D’acord amb aqucst 
Rcglament, nom& cls estudiants, personal acadh ic  i pcr- 
sona1 d’ administració i serveis d’ aquesta Universitat poden 
SCI‘ usuaris de la biblioteca, si bé admct la possibilitat d’ao- 
c b  a altres personcs cxpressament iiutoritzadcs. 

El Sindic considera quc les universitats públiques, junta- 
ment amb el scrvci de formaoib, presten altres scrvcis plj- 
hlics que han #estar a l’abast del major nombre possiblc dc 
ciutadans i entén que, per l’adscripcili ;i un dctcrmiiiat ccn- 
tre no pot privar determinades personcs de I’accks a un fons 
bibliogrhtic especialitzat. 
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A mds a més, la Llei dcl Sisterna Bibliotccari de Catalun- 
ya, de 18 de marq de 1993 (Elci 4/1993), prevcri (art. 4) quc 
les bibliotcqucs univcrsithrics presten scrvei a univcrsitaris i 
invcstigadors, i amb autoritzaci6 prkvia del centre als parti- 
culars que ho sollicitin. 

Aparcntment es produeix una contradicció cntrc Ics nor- 
mes cl’accbs a la biblioteca aprovadcs per la Universitat i la 
Llei del I%rlamcnt, ja quc aquesta perrnct I’accds a tots els 
universitaris i no la limita pas als dcl mateix ccntrc. 

EI Sindic mnmatcix s’adreqi al Comissionat d’univcrsi- 
tats pcr tal d’exposar-li la scva opini6 i alhora sdlicitar la 
S C V ~  intewcnci6 per tal que s’apliqui la Llei del Sistcma Bi- 
b I iotec u i .  

El Síndic es conscient quc les niancances cn alguns een- 
tres universitaris de sales d’cstudi o de lectura comporta la 
transformaci6 <<de factm de les seves biblioteques en aules 
d’cstudi i que, tal vcgada, aixb esth cn la gknesi del capteni- 
ment que limita l’accks als membres de ia rcspectiva cornu- 
nitat universitiuia. LA soluci6 del conflicte podria passar pcr 
retornar a les bihiiotequcs el seu carhcter originari de ccntrc 
de consuita de documentació especialitzada. 

En el moment de tancar la rcdacció d’aquest info‘onnc, 
s’espera de rebre la resposta dcl Comissimat. 

Queixa núm. 21 34/92 
Acccbs als arxius plb1ic.s 

El senyor C .  s’adrqa a aquesta Institucici a causa del seli 
desacord amb la negativa del Ccntre d’E-Iistbria Contem- 
porania de Catalunya, organisme adscrit al Dcpartament de 
Ciiitura, a pcnnetrc-li la consulta d’uns fons dipositats cn 
aquest centre. 

El senyor C ,  soHicitava l’accés als documents que confi- 
gurcn I’amiu personal del senyor Guinart, I’cpistolai-i del 
qual ofereix un gran interks per a I’cstiidi dels catalans ii 

l’cxili? i d’una manera cspecial l’interks del senyor C se 
centra cn la documcntació relativa al scnyor- Joscp Maria 
Ratista i Roca. 

LCS sol-licituds del nostre comunicant pcr accedir en 
aquesta documentació corn a invcstigidor han obtingut sem- 
pre una rcsposta negativa del Departamcnt de Cultura. 

El Sindic de Grcugcs considd quc l’acct5s als arxius pú- 
blics per als investigadors 15s un dret reconcgut per. la legis- 
lació vigcnt -especificament pels articles I .2 i 23.1 de la 
Llei 6/1985, de 26 d’abzil, d’Amius. 

El Centre d’l-Iistbria Contcmporhniu de Catahinyn, creat 
pel Dccrct XOli984, dc 3 de mxq,  té entre ultres funcions la 
promocici de la recollida de documentacih escrita i de tota 
mena quc f i x i  referencia a la histbria cantemporhnia de Ca- 
talunya. La documcntacih que cn compliment d’aqucsta 
fumi6  arriba al centre, un COP ha estat classificada, passa a 
1’ Arxiu Nacional dc Catalunya. 

Aqucsta tasca de recopilaci6 i tractament de la cfocumen- 
taciri implica quc, arnli carhctcr transitori i previ a la trame- 
sa a 1’Arxiu Nacional de Catalunya, el ccntrc 6s posseidor 
d’uns fons documentals quc, d’acord amb la Llei d’Arxius, 
configuren el ccntre com a arxiu públic, i per tant, la docu- 
mentwi6 del ccntrc ha de poder scr cstudiacia pels invcsti- 
gadors. No cs pot tampoc ignorar que entre Ics funcions dcl 
centre hi ha el foment de la invcstigaciri, funci6 que no es corn- 
pleix quan es ncga al senyor C l’accés als dacumcnts dipositats 
a l’amiu cedit PIS fills del scnyor Guinart al ccntrc. 

Segons el que poguercm saber, la docuincntació sol-licita- 
tia es troba pcndent de classificacib. EI Síndic dc Grcugcs 
entén que aqucsta circumsthncia no ha d’impedir cl dret 
d’accés als amius, si bé el podria limitar temporalment. 

Formulat l’oporlú rccordatori dels deures legals al Depar- 
tament de Cultura, aqucst ha informat quc s’ha instat el cen- 
trc per tal que, un cop classificada amb la miijjor celeritat 
possible la dacurnentaci6, faciliti I’accds dcl senyor J .  al 

El Síndic consideri quc la manca de classificaci6 d’una 
documentaci6 concrcta no pot impedir I’accés ii aquests do- 
cuments quan la causa qui: no cs trobin classiiicats nomes 
6s atrihui’tlle a l’A2dministriciÓ i, per tant, considera que 
aquesta ha dc posar cls mitjans necessa-is per tal que la 
clamificaci6 s’efectui i cn un tcrmini raonable es faciliti 
l’accés als investigadors. 

fQYl S. 
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En aquest apartat ensreferim a Ics qüestions que cls ciu- 
tadans ens han piantcjat en rclació amb l’hdminisím56 de 
Justicia, els col-legis professionals i cl m6n penitenciari. En 
rclaci6 amb aquesta problemhtica, hem resolt 277 consultes, 
ates 84 visites, rebut 222 yrieixes i iniciat 3 actuacions 
d’ofici (vegeu la prcsentaci6 de l’lnforme quant a la classi- 
ficacic5 d’actuacions]. 

Els ciutadans plantcgcn Ics seves yucixcs quan I’Adrni- 
nistraci6 dc justícia no 6s prou rhpida i cficaq. La proble- 
mhtim que es prescnta respecte a les dilacions judicials i la 
scva incidkncia en el dret a la tutela judicial efectiva j a  va 
scr exposada a I’Informc de l’any 1992 (BOPC mim. 4, dc 
i5 d’abril de 1992, pig. 167). 

Enguany, en relació amb aquest tema, fem unes considc. 
racions per coHaborar en una reflexi6 sobrc l’organitxaci~ 
de 1’Oficina Judicial i 121 seva possiblc reforma per tal 
d’aconscguir un optirn rendimcnt quc permeti I’agilitació cn 
la tramitac% dcls assumptes. 

D’altra banda hem volgut destacar la situaci6 de desern- 
parament i confusi6 cn qui: es troba la persona quc ha cstat 
victima d’un dclicte; entenem que aquesta situaciij ha de ser 
afrontada sense dilacions pcls poders públics del nostre 
pais. 

Aixi mateix, ens refcrim a les clucixes provinents dcl món 
pcnitenciari i que cns trameten els ciutadans ingressats CII 

cls cenires penitenciaris catalans, o b6 els seus familiars, 
com també a les actuacions cluc tcnen origcn en Ics visites 
que cl Síndic, o la persona delegada per cll en cada cas, 
cfcctua durant tot l’any a les diferents presons dc Catalunya, 
amh la finalitat d’esbrinar pcrsonalrnent quina és la verita- 
hlc situaci6 quc cs viu portcs cndins de la prcs6, i conkixer 
l’opinió i Ics inquietuds dcls que tenen encornnnada la difi- 
cil tasca de la reinscrcih social clcls ciutadans privats de Ili- 
bertat. 

- -- _. ._ - -  -- 

Administraciri 
dc iustícia - Lcntituti 

- Incxecucions 
-Jutjats vacants 
.- Manca d’infmmaci6 
- Situacions sub-iudicc 
-- Desacord amb sen th ie s  
i resolucions 
- Registre civil 
- Sal-licitud d’ indu It 

- Afers privats i soklicitud 
d’ as ses soramcn t 
. Prcsumptes indefensions 
- Col.legis professionals 
.- Associacions, fundacions i 
entitats juridiques i de drct 

_ . _ . . . . .- 

Institucions 
penitencihries - Qiiestions relatives a 

classificaci6 pcnitencihria 
- Aplicació de l’article 60 del 
Reglament penitenciari 
- Treball penitenciari 

- Aplicació dc l’article 25 1 
del Rcglament penitenciari, 
classificació inicial cn tercer grau 

-- Trasllats 

-._.I--- . . . . .~ 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES ILLUS- 
TMTIVES 

1. Justícia 

En aquesta secci6 de I’Informe, 6s habitual havcr dc po- 
sar de manifcst el descncanl dels ciutadans envcrs 1’Adrni- 
nistració de Justicia. 

13c les queixes rebudes podem diferenciar dos grans 
blocs: les referides al funcionament de 1’Oficina Judicial 
(Icntituds, inexecucions, manca d’informaciij, ctc) i aquelles 
quc manifesten desacord amb el contingut de Ics rcsolu- 
cims judicials. Aquesta divisió separa clarament el que E s  
la funció jurisdiccional (ntribui’da exclusivament al Poder 
Judicial per la Constitució a I ’ ~ i c l e  I 17) del que 6s funcio- 
nament dc 1’AdrninistraciÓ de Justícia, 

El Síndic si b6, no té compethcics en aquest h h i t  no 
pot obviar la grcu problemhtica quc planteja al ciutadh 
l’atiormal funcionament de I’oficinu judicial i que es reflec- 
teix tant en la quantitat com en cl contingut dc les queixes 
rc bude s. 

Per tal dc poder dur ii tcrrne aquesta tasca, s’adrcccii els 
escrits dels ciutadans al Defensor dcl Poble, el qual, per la 
seva banda, de conformitat amb la Llci Orghnica que rcgula 
aquclla Instituciri, els tramet al Fiscal Gcncral de 1’Estat o al 
Coriscll General dcl Poder Judicial, scgons quin sigui el seu 
contingut. 

Tanmateix, cl Síndic cn determinats casos posa en co- 
neixement del President del Tribunal Superior de Justícia dc 
Catalunya les queixes rebudcs. 
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El Sindic aprofita aquest Inforrnc al Parlament per agrair 
públicament la tasca duta a tcrme per la Prcsidknciu del Tri- 
bunal Supcrior de Justicia de Catalunya, amb vista a csmc- 
n u  els greuges quc els ciutadans l i  han plalite-lat en l’irnbit 
de la Justícia a Catalunya, carn en els casos que es dcs- 
criuen cn aquest capítol. 

Tamb6 vol destacar la collabaracid prestada per part dels 
jutgcs i secrctaris encarregats dcls jut-jats als quals cn algun 
rnorncnt s’ha adregat. 

Tot i que d ciutadh agraeix la solució rlcl seu problema i 
que cal felicitar-se quc el greugc que patia s’hagi esmenat, 
no se’ns escapa que s6n solucions concrctes ii casos particu- 
lars i que cl que cal fer 6s un esforq per racionalitzar ci sis- 
tema, de manera quc l’cfichcia sigui la normalitat, i les 
queixes dcls ciutadans siguin I’excepciri. 

Aquesta reforma, del tot punt urgcnt, no passa, fonamen- 
talment, pels responsables de I’uficina judicial, que són pre- 
cisament els primers que en patcixen la situació i en últim 
terme els qui amb la seva actuacih voluntarista fan que, 
malgrat tot, l’ARdministraci6 de la justícia no s’aturi, La rc- 
forma ha d’iticidir en I’estructura i cl funcionament de 1’0f1- 
cina judicial heretats d’altrcs temps i que, responent a un 
altrc ordenament i una altra estructura social, ha tingut un 
creixemcnt dictat nies per Ics necessitats del moment que no 
pas per una planificaci6 racional. 

En aquest punt és ncccssari insistir en la difcrEnci;i entrc 
Poder Judicial i Administracid de Justicia que s’ha recardat 
en pwhgrafs anteriors i pcrfilar clarament les cornpctknc ics 
entre Govern central, comunitats autimomes i Consell Gc- 
neral del Poder Judicial. 

Ja es va fer un pas important amb el Dccrct 966/1990, de 
20 de juliol, sobre traspassos a la Generalitat en matkria de 
provisi6 de mitjans materials i econbmics per al ibnciona- 
ment dc I’ Administració de Justícia, perb creiem ncccssari 
fcr-nc una ampliació respectc al personal i I’organitzaci6 dc 
I’oficina judicial, La descentralitmci6 en aquesta matkria és 
indispcnsable tenint CII compte quc només la proximitat per- 
met assolir un profund i continuat concixement dc ca& ju- 
tjat a fi de poder fixar quines s6n les swes necessitats. 

Tot i cl paper cabdal dels jutges i tribrrnals cn l’oficina ju- 
dicial, 6s si més no dubtós que els correspongui dc portar-ne 
la dirccci6 material; a nies a mes, el desenvolupament 
d’aquesta tasca de gestió els priva de temps de la funci6 
que, a títol exclusiu i excloent, cls atribueix la Constitució: 
l’exercici dc la potestal jurisdiccional. 

Partint d’nquesta idea, caldria considerar la creaci6 d’un 
nou model d’oficina judicial que operbs amb criteris de ges- 
ti6 profcssionalitzada, scnse ohlidar quc els SCUS objectius 
s6n (fe donar el millor servei possible a i’exercici de la juris- 
dicci6 i l’attencih als ciutadans. 

Pel yuc fa als mitjans personals, la solucih 110 6s pas la 
creaci6 indiscriminada dc places, sin6 la recerca dels mi- 
tjans quc permetin formar a cada jutjat una plantilla mini- 
rnameiit estable i amb prou fiwmaci6, quc possibiliti 
reservar la figura úcl jwgc per n la practica dc les proves, 
jutjar i ordenar l’cxccuci6 d’allb que s’ha jut-jut. 

Pcr poder formar aquest equip dc treball, 6s indispcnsablc 
adoptar ducs mesures: en pimer lloc, una rcdefinici6 de les 
funcions prbpics tant del sccretari corn del pcrsonal auxiliar; 
en segon lloc, frenar la gran mobilitat dei pcrsonal. 

Per aconseguir aquest segon objectiu, s’ha de fer un estu- 
di en profunditat de les dcsigudtats laborals que existcixen 
als difcrcnts ordres ji.rrisdiccionah (sia pel nnrnbrc 
d’assumptes, sia pels incentius cconbrnics) de mancra que 
uns funcionaris no  se scntin discriminats respecte a altres 
professionals i aspirin a ocupar la seva pIap en cls concur- 
sos de trasllat. 

Si la desccntralitzacici duta a terme respccte als mitjans 
materials s’cfectuks també respecte al pcrsonal col3aborador 
de I’oficina judicial, disminuiria cn bona mesura el problc- 
rna de la mobilitat. La possibilitat que la Generalitat convo- 
ques les corresponents oposicions i, per exemple, s’afavoris 
-dins dcls parhmctres constitucionals i cstatutaris- el co- 
neixcmcnt de la llengua catalana, no sols potenciaria la nor- 
mditzaci6 lingüística dc la justícia, sinó que coadjuvaria a 
restringir la mobilitat, si m6s no la intcrior de Catalunya; a 
la vegada, també en resultaria beneficiat l’opositor, que ja 
en ei moment de la convocatbria tindria una referkncia terri- 
torial de la futura destinació. 

D’altra banda, aquesta dcsccntralikació pcnnetria ajustar 
les convocatbries tant pel quc fa al nombre de placcs corn al 
momcnt idoni pcr convocar-les, iitks quc les gcrhcies crea- 
des pet Dcpartainent dc Justícia de la Generalitat serien Ics 
que detcctarfen en cada cas, grhcies al coneixement conti- 
nuat dc cada jutjat, les neccssitats de pcrsonal. 

Tot seguit s’enuncien diverses problemiiiqucs que es van 
prcsentar a la Institució i que a efcctes expositius agrupem 
en cinc blocs (creaci6 de nous jutjats, lentitud, inexecu- 
cions, manca de jutgc i manca d’inf’ormiició$. Lcs queixes 
quc relatem continuaci6 dels quatrc liltims blocs es posa- 
ren en corieixement dcl Tribunal Superior de Justicia i, els 
mateixos mccanismcs de I’Administraci6 de histicia van 
possibilitar-ne la soluci6. 

Qucixa n6m. 1159193 
Creacih de nous jutjats 

Dos sindicats van comparkixer davant del Sindic i van 
exposar la greu problemhtica dels dos jutjats socials dc Gi- 
rona, donat que cn cap cbls cios hi havia jutge titular, i van 
sc)l*licitu la cscac36 d’un tcrccr jutjat pcr poder atendre la 
gran litigimitat laboral. 

El Sindic tramcté la queixa al Defensor def Pohlc, quc li 
contesti quc procedia il posar cn concixcment d d  Consell 
General dcl Poder .ludiciul aquesta situacici. 
I3 Tribunal Supcrior de Justícia de Catalunya, per la scvii 

banda, nonicnh dos jutgcs cn comissió dc scrvcis per tal que 
no es paralitzbs I’activitat dcls jutjats mentrc no fossin pro- 
vei’dcs les places pcr jutges titulars. 
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LENTITUD 

Qucixa n6m. 2284192 

B. exposa que l’any 1989 va prcscntar una denianda per 
reciamacio d’una quantitat cic diners, el coneixement dc la 
qual correspongué al Jutjat de Primem hstiincia Núm. 1 
d’Arenys dc Mar. 

Fou dictada una providkncia en data 20 de mar$ dc 
1991 del tenor literal que scgucix: rcSc tienen por pro- 
puestos 10s medios de p-rucha pero qucdan 10s presentes 
autos en suspenso debido a las múltiples ocupaciones de 
cste juzgadon. 

El mes de gener dc 1993 continuava suspks el proccdi- 
ment. 

Qucixa núm 232 1/92 

A. s’aúrct;A a aqucsta Institució en qualitat cl’advooíida i 
en rcpresentació dels interessos del seu client, que I’any 
1990 va intcrposu una dcmanda de judici declaratiu dc me- 
nor quantia davant el jutjat dc Primera hstiincia i Instrucció 
Ncím. 3 de Figueres. 

El procedirncnt va quedar vist pcr n scntkncia cl mes dc 
juny de 1992. 

Un any dcsprés, la scntkncia cncíirii no ha estat dictada, il 
causa dc I’ excessiu nombre cl’assumptcs liendcnts de resol- 
drc en el. dit jutjat. 

Oueixa núm 249193 

E‘iidmini strador d’una sricictat anhnima exposa els grcus 
perjudicis que ocasiona a la dita societat la lcntitud en la tua- 
mitacici d’un procedimcn~ per L‘aIIicta nccessbria, iniciat 
I’any 1981 davant el Jutjat dc Primera Instiincia Nlirn. I dc 
Girona. Actuulmcnt, després de clcu anys, el cas clicara no 
s’ha resolt. 

El nomhrc aproximat d’assumptcs pcndcnts en aqucst ju- 
tjat és dc 1.300 només cn la scccih civil. 

Queixa núm. 926/93 

(i. en rcpresentaci6 d’una cornuni tai CIC propictaris, cxpo- 
s a  yuc aquesta va interposar una dcmanda de judici dcclara- 
tiu CIC menor quantia, l’any 1985. 

Iniciat el procediment cn ei Jutjat de Prjnicra Instincia i 
Instrucció N h .  2 de Santa Coloma dc T;miers, restava pa- 
ralitmt des del mes d’ihril de I99 l .  

El motiu de la paraiitzaci6 6s cl constant trasllat de fun- 
cionaris en aquest jutjat i I’cxcés de treball que td la seccib 
Civil. 

Queixa nlim 829193 

P. cxposa que I’any 1989 va iniciar un procediment judi- 
cial, com a conseqükncia d’un accident de trinsit quc va so- 
frir i que l i  provoch diferents lesions. 

El jutjat l’avish il fi quc es presentes a la Clínica Forensc, 
cl mes dc marq de 1992, i quedi pendent de la citacib per a 
la cclcbraci6 de judici. 

El 2 de novcmbre de 1993 V R  rebre un acte resolutori del 
jutjat número 39 dc Barcelona, en el qual cs declara la pres- 
cripcili pcr haver estat paralitzat el procediment durant un 
termini superior al previst legalment. 

Qucixa n h .  2334193 

d. exposa quc fa ara dotzc anys vit patir un grcu accident 
de trhnsit. 

Actualmcnt, després dcls anys transcorreguts, en Ics dili- 
gkncics judicials encara s’ha de fixar data per a la celehra- 
ci6 de judici en cl Jutjat Penal Niim. 3 de Barcclona. 

J, manifesta el seu temor que finalment es dicti un actc 
pcl qual s’arxivin les actuacions, a musa de la probable 
prcscripció. 

INEXECUCIONS 

Qucixn n~m. 1458193 

H. exposa que l’any 1987 va interposar una demanda per 
motiu de les filtracions d’aigua yuc es produicn a casa seva, 
cluc, per l’uit grau &humitat que produeixcn, afectaven 
grwmcnt la salut dcls seus pares. 

El Jutjat de Primera Instincia i Instrucciii de Sant Boi dc 
Llobrcgat va dictar sentkncia favorable. No obstant aixb, 
I’any 1993 el problema subsisteix, ja que els afectats estan 
pcndents d’una última resoluci(> judicial que els nutoittzi a 
fer Ics obres pcr compte dcl demandat. 

Queixa ndm 13 1/93 

R. exposa quc I’my 1986 fou dictada scntgncia pel Jutjat 
dc Districte de Sant Boi de Llobregat, en rclwió amb un ju-  
dici clc faltcs. 

En l’actualitat, després de set anys, encara s’estan fent els 
t r h i t s  per executar-la, amb cls perjudicis inhcrcnts al que 
aquesta espera representa. 

Queixa nlim 152/93 

B. exposa que l’any 990 Ilog,, (z una socictat anbniina un 
local dc quk és propietari, Pocs rncsos desprk, la societ;it va 
deixar dc pagar el lloguer. 
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Donat d greu perjudici causat per aquests impagats, ja 
que el dit llogucr constituli I’dnica font d’ingrcssos, va in- 
terposar dcrnanda dc dcsnonament, per tal de (lcsaltut.jar cls 
llogaters i poder tomar a llogar cl l ( m 1 .  

El mes de novembre de 1992, el dutjut cfe Primcra Xns- 
thncia Núm. 2 dc Biircelom dicti scnt&ncia estimant la 
dcrnanda i condemnant els dcrnundats a desallotjar cl lo- 
cal. 

E1 mcs de febrcr dc 1993, uncara nn s’havia proccdit al 
llansamcnt dels llogaters. 

Queixa n h .  23 1 1 /93 

E. cxposa quc I’any 1988 va interposar una demanda de 
judici dcclaratiu de nicmr quantia davant cls jutjats de Gra- 
nollers. El pmcedirncnt correspongue al Jutjat de 13-imcra 
lnsthncia Núm. 3, el qual va dictar senthicia el mcs d’abril 
de 1991. 

Una vegada. fcrnra la sentkncia, va demanar I’execució; 
era el mes de juny de 1991. 

Actualmcn t, dcsprh de CSOS anys, la sentkrrcia continua 
pendent d’execiici6. 

Qucixa nGm. 377/93 

V.  cxposa quc, com a rnandathria verbal de la vidua dc G, 
aquest va scr vktima d’un greu accident de trhnsit, l’my 
1983, il conscqijhcia del qual cs van iniciar diligkncies da- 
vant el Jutjat Núm. 2 dc Gavh. 

’I‘ranscorrcguts set anys, fou dictada sentkncia que con- 
tlcrnnh cl demandat a pagar una quantitat de diners, en con- 
cepte d’indemnitmcici, El demandat i canclernnat va rccórrcr 
contra la sentencia. 

Dos anys després, ja mort el dcnunciant, va ser rcsolt el 
recurs d’apclhició i es cotifirmh la primera rcsolucih. 

Hali passat deu anys de I’accidcnt i la vidua i els he- 
reus encara no han percebut la quantitat cluc es fix& en 
sentkncia. 

Qucixa ndm. 195/93 

13. cxposa que el mes de sctcmbrc de 1990 va SCI. dictada 
una scntcncia pel Jutgc d’Instrucci6 N6m. I1 de Barcelona 
a conseqiikncia. d’un accident de trhrisit del qual ell matcix 
va ser víctima. 

Ei denunciat va scr condemnat n. pgar-li una quantitat de 
dirrers pes les lesions que va patir. 

A primcrs dc 1993 encara no havia pcrccbut I’irnport 
fixat a la scntkncia. 

Queixes núms. 962193, 1432/93, I S07/93, 2098193, 2319193 
i 238 1192. 

Aquestes qucixcs, entre d’altres, fan rcferkncia a la man- 
ca dc jutge titular, la qual cusa provoca inevitablement la 
prhctica píualitzacicj de l’Oficina Judicial, fins quc la plaqu 
torna a scr prove‘icfa per un altre jutge. 

Aqucstíi situacici és espcialrnent grcu en nombrosos ju- 
tjats,on la provisió dc la p l a p  triga molts ~ C S O S  a produir- 
se i la pila d’expedicnts acumulats d6na lloc a situacions 
cabtiques. 

MANCA D ~ I N P Q R M A C I ~  

Qucixa núm. 6W93 

G. exposa que ha cstat arxivada lii denuncia quc va pre- 
sentar al Jutjat Núm. 1 del Prat de Llobregat, l’any 1989, 
per un accident dc trhnsit que va patir. 

El motiu ha estat que, no havent-se fct cap trimit postc- 
rim, s’ha declarat la prescripci6 dc la falta. 

Demana informaciii rcfcrent ii les accions judicials quc 
pugui emprendre,# amb la finalitat que no s’arxivi 1’expe- 
dicnt. 

Qucixa núm. 1423193 

R. exposa que desitja demanar unes mesurcs provisio- 
nals dc separació, com també cl bcnefici dc justícia gra- 
tui’ta, pcrb ignora eh  trhrnits quc ka dc fer pcrquk se li 
dcsigni un advocat d’ofici que pugui fer-se chrrcc de la 
trami t aci6. 

Queixa nfím. 1 I96/93 

L,. exposa que ha estat acusat d’havcr corn& un delicte a 
Elx, pel qual afer es van iniciar unes dilighcics indetermi- 
nades. 

L’interessat es va haver de traslladar B Palma de Mallor- 
ca, i quan vil notificar al jutge de guhdia d’Elx el canvi dc 
domicili, fou informat quc les dilighcies havien passat a 
l3arcelona, i que, per tant, el canvi de domicili havia de noti- 
ficar-lo en aquesta darrera ciutat, 

Un cop a Barcelona, el promotor dc la queixa fou adrcpt 
a diferents jutjats, cap dels quals DO tenia la scva causx 

L’afectat rccorre al Síndic de Greuges per tal de loca- 
litzar l’expcdient i podcr comunicar el canvi de domicili, 
ja que en cas contrari, li ser$ dictada una  ordre dc crida i 
cerca. 
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2. Proteccib n les victimes del delicte 

E1 Síndic de Greugcs constata dihiamcnt la doble victi- 
mitzaci6>> de la pcrsona que ha estat subjectc passiu o perju- 
dicat per un delicte o falta, i ja ha exposat cn informes 
anteriors (anys 1988 (BOPC núm. 54, dc 31 de mar$ de 
1989, pigina 3.505 1 següents) i 1991 (UOPC núm. 4, de 15 
d ’abril de 1992, pligina 168 i següents) aquesta problcmitti- 
ca. Actualment, el 34% de les consultes ateses pel servei de 
consulta diBria fan referbncia it 1’ Administració de Justicia 
(índcx en augment respecte a anteriors anys). La queixa del 
ciutadh se centra principalment cn cl sentiment dc dcscon- 
cert i desemparament en quE cs troba després d’haver inter- 
posat la corrcsponent dcnúncia. 

IIespr6s dc ser atesos a la corresponent comissaria dc po- 
licia, més o menys correctament, corncnp per als afectats 
(cspecialment pcr als mancats dc mitjans econhmics sufi- 
cients pcr contractar els scrvcis d’un advocat) ui1 laberint 
burocritk quc cls porta, cn moltcs ocasions, u penedir-se 
d’hcivcr denunciat els fcts dclictius dels quals han estat ob- 
jxtc: citacions judicials l’objecte de les quals desconcixcn; 
declaracions de drets que un administratiu del jutjat cls ma- 
nifcsta de manera tncchnica i que no cntenen; prcsentacions 
a judici (i conscqücnt pkrdua de jornada de treball), que pcr 
un motiu o altrc sc suspen scntCncics que no s’executen II 

contra Ics quals no podcn rec6rrer pcr dcscoiieixerncnt dcl 
dret a constituir-se corn a part, etc. 

Pcr tot aixb, cl Síndic considcra absolutamcnt necessari 
que el modcm Estat mociab> assumeixi un comproinis amb 
la víctima, d’acord amb les exigkncies elementals de justicia 
i solidaritat, evitant que resulti desemparat en els casos d’in- 
solvkncia de 1’ ínfraclor o quan aquest és desconegut, poten- 
ciant la idca dc solidaritat cn les relacions socials i 
fomentant la cooperaci6 de la victima amb cl sistema pcnal. 

Aquest compromis exigeix inevitablemcnt la jnstrumcn- 
tació dels mitjans necessaris perque CII la fase policia1 o pre- 
processal, durant el sumari o diligkncics judicials i en l’actc 
del judici mal, aixi com en i’exccnci6, es dispensi al ciutadh 
I’ atenció que la scva victimitmci6 exigeix. 

Aquests mitjans podrien vcnir de 1 ‘elaboració de progra- 
rncs d’assistkncia a les víctimes del delicte, cluc s’aplicarien 
cn una oficina creada a aquest efwtc, de la qual s’hauria 
d’cfectuar la necessbia divu Igacici p6 hlica. 

Pcr tal de portar endavant aquest projecte, la Presidenta 
de la Audihcia Provincial dc Rarcelomi va  convocar-, cl 
1993, totcs les institucions que, pcr difcrents rsons, pogucs- 
sin tenir relaci6 amb la matbria. E1 Síndic va assistir a I’es- 
mcritaúa rcuni6, hi v a  abonar la crcació d’una Oficinu 
d’Atenci6 a Ics víctimcs del delictc i va plantejar diverses 
propostes per estudiar la seva entrada en fiincionamcnt. 

Tiirnb6 I’any 1993 la Mernhria presentada pcr la Fiscalia 
Gencral clc l’ristat s’ha fct rcssb de la important labor yuc 
portcn a tcrme aqucstcs oficincs, lotes depcndcnts dcls de- 
pwtítmcnts de Prcsidkncia o bé de Justícia CIC la respcctiva 
comunitat autbnoma (Valknoia, Balcars, Pais Basc). 

Pcr tot aixb, insistim en la necessitat de la creacih a Cata- 
lunya d’una Oficina dc la Victirna, quc sens dubte far& un 
gran servei als ciutadans. 

Vic t Emes del terrorisme 

En altres informes cns hem referit a la problemhttica espe- 
cífica de les víctimes del terrorismc (p-e. Informe de 1992 - 
BQPC núm. 99 de 31 de marq de 1993, pis .  6086). En 
l’informe d’cnguany volcrn cridar l’atcnci6 sobre cl fet que 
Ics indemnitzacions de 1’Estat a les víctimes de les accions 
tcsroristcs es limiten als casos amb resultat de mort, sense 
cap protecció en els supbsits de lesions físiques i danys pa- 
trimonial s, 

En ayucsts supbsits, si be les scnthncies penals fixen Ics 
indcmnitzac ion s corresponcnts , la in solvkncia dcl s responsa- 
bles directes dcls fcts 6s causa que la víctima no arribi a co- 
brar-les. 

3. Canegis professionals 

El 1993, el Síndic de Greuges va constatar un augmcnt en 
cl nombre de Ics queixes referents a l’actuaci6 dels coklegis 
professionals, rclacionades, principalment, amb la compe- 
tkncia que els atorgucn els respectius estatuts per sancionar 
discipliniriament els col-lcgiats que, per manca de diligEn- 
cia, hagin perjudicat els intercssos dels seus clients. 

Els ciutadans es rnanifestcn disconformes tant amb la lcn- 
titud amb qui: es tramiten els cxpcdients disciplinaris corn 
amb el contingut dc les seves resolucions finals. 

Donat que I’article 1 de la Llei 14/I984, de 20 de mar$, 
del Síndic dc Greuges, no menciona els col-legis professio- 
nals, la Instituci6 cs va plantejar la possibilitat de supervisar 
I’actuacici dcls dits organismes associatius cn aquells casos 
en qui? els seus actes puguin vdncrar drets fonamentals o 
llibertats pii bliqucs 

Partint dc la nnturalcsa pública dels col*legis, cal recordar 
quc gestionen, al mateix temps, interessos públics i inte- 
rcssos privats; tenen també fins piíblics difcrcnciats dels pri- 
vats, cluc es tradueixen en la relació de dos tipus d’activitat, 
una de sub-jccta al dret pcblic, i l’altra al drct privat. 

Ida peculiar naturalcsa dcls collegis professionals com- 
porta una submissió al dret administratiu amb la consegüent 
aplicaciri supietbria de la Llei de Proccdiment Administra- 
tiu, respecte a les funcions qualificades dc públiqucs, que 
aqucsts organismes porten a tcrmc per enchrrec o delegació 
de I’hdrninistraci6. Tnnmatcix, la diferenciaci6 de I’Brnbit 

6s una yiiesti6 desprovei’da d’una certa cornplcxitat. La Llci 
de Catalunya, I 31 1982, de 17 dc dcscmhre, va contribuir, en 
part, a clarificar la qüestió i establí la inaplicabilitat de l’or- 
dcnarncnt administratiu en les relacions dcls caldegis m b  el 
scu personal contractat, que siin atribui‘des il la jurisdiccio 
laboral, corn també les qiicstions d’indole civil o pcnal, el 

prlrblic i cl privat en I’actuació dels colkgis profession, d 1 s no 
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coneixcrncnt de les quals correspon a la jurisdicci6 or- 
dinaria. 

A partir d’aquesta dcterminacid sembla doncs que s’atri- 
bucixcn a I’esfcra jurídico-ptíhlica totcs les actuacions 
col.lcgial s no incloses en les esmentades excepcions, cosa 
que comprbn la major part dc Ics funcions que la Ilci consi- 
dera propies dels col*legis profcssionals. 

Així, atenent a la seva naturalcsa dc corporacions de dret 
públic, podem dir yuc pertanyen a I’esfcra juridico-pública 
les funcions segiients: 
- tots cls aspcctes rchtius a l’wganilzaci6 interna dels 

coblegis, corn poden ser I’organitzacih i funcionament dels 
seus brgans de govern; 
- les qiiestions yue afecten la rclaci6 jurídico-col-legial 

establerta entre la corporació i els seus membres -admissi6, 
denegació i pErdua de la condicih de collegiat, kgim disci- 
plinari, conciliació i arbitratgc cntrc dlegiats; organitzuci6 
de torns dc guhrdia i d’nfici, visat de projectes, etc.; 
- les activitats desenvolupades cn I’cxercici de la funció 

de reprcsentació de la professio; 
- totcs aquelles matkries que els coklcgis porten a terme 

pcr enchmc o delegaci6 de I’ Adrninistracib. 
Vist aixh, i donat que la Gencriditat t6 respecte aIs col-lc- 

sis professionals cornpcthcia exclusiva, podem aiirrnas que 
cs donen tots els requisits cstablerts a I’articlc 1 dc la Llei 
del Sindic de Greugcs, perqui: aquesta Instituciii sigui com- 
petent en la supervisi6 sotirc els col-legis professioniils, res- 
pcctc H tota activitat d’aqucsts organismes relacionada amb 
l’esfcra jurídico-pública. 

A aquesta afirmacici no  s’hi pot oposar I’ampli marge 
d’uutonornia de quk disposcn cls coElegis professionals. 
Contrhriatnent, el fet que el legislador catali hagi sostret 
l’activitat dcls colkgis professionals dc qualsevol tipus dc 
control --cxccpte el jurisdiccional- advoca m6s a favor del 
fet que el Síndic dc Grcugcs, corn a defensor dels drcts fo- 
namcntals, exerceixi una funci6 de supervisi6 quc eviti que 
el ciutadh hagi inexorablcmcnt d’acudir a la via jurisdiccio- 
nal. 

A més dc tot el que s’ha exposat, hi ha urla altra argu- 
rncntaci6 a favor dc la tesi anterior, i és quc la compctkncia 
del Sindic de Greuges per supervisar I’ Administració nomk 
és el mitji per aconseguir la finalitat principal de la Institu- 
ci6, que no és altra que la protecció dcls drets compresos al 
Titol I de la Constituciri. Respectc a aixb, 6s necessari as- 
senyalar que els col.legis professionals han estat rcconeguts 
pcl Tribunal Constitucional com a subjectes capaps dc vul- 
n e r a  drets fonamentals i ja són malt nombrosos els recursiis 
d’cmpara tramitats a causa d’ actuacions d’ens corporatius 
en relaci6 iimb el que disposa I’article 41 -2 de la Lki Or- 
ghnica del Tribunal Constitucional, segons cl qual cs pot in- 
terposar recurs d’ernpara davant &s podcres p6blicos del 
Estado, las Comunidades Aut6nomas y demas entcs pdbli- 
cos de carácter territorial, corporativo o institucional, asi 
como dc sus funcionarios o agentcu). 

A tot c1 que s’ha dit, encara es podria afegir un altre argu- 
ment: el cariicter de servei públic dels colkgis professin- 

nals. Efectivament, l’organització col-legial t6 tol un sentit 
institucional que no esla en la defensa dcls professionals, 
sin6 en la defensa de la col-lcctivitat, en relació amb l’cxcr- 
cici de determinades professions, procurant que aquells que 
les exerceixcn donin una rcspostu adequada i cficaq a les 
ncccssitats de la societat. 

Aquí, cl Síndic dc Greuges, configurat com una Magistra- 
tura de pcrsuasi6, pot tenir un paper fonamental en tots 
aquells casos cn qu@ el ciutadh s’adreqa al colkgi pmfcssio- 
na1 sollicitant una resposta rhpida i objcctiva a qualsevol in- 
cidcnt quc pot haver sorgit en la seva relaci6 prkvin amb un 
colkgiat . 

Cal recordar quc I’article 103 dc la Constituciri estableix 
que: <<L’Administració Nblica serveix amb objectivitat cls 
interessos gcncrals i actua d’aacord amb els principis d’efi- 
cacia, jerarquia, descentra litzaciii, desconcentració i coordi- 
naciri, amb sotmetimcnt plc a la llei i al Dret>). 

Aquest prccepte ha estat descnvolupat en la nova Llei de 
Procediment Administratiu, quc cn el seu article 3.2 hi d e -  
geix que das  Administracioncs Públicas se rigen cn su ac- 
tuaci6n por 10s criterios de eficacia y scrvicio ii 10s 
ciudadanos W .  

D’cntre aquests principis no hi ha dubte que els d’eficicia 
i objectivitat són cridats il complir un papcr principalissirn 
en l’actuació supervisora del Síndic de Greuges. I2ncara 
mbs, pot dir-se quc la institució del Sindic de Grcugcs es 
mostra especialment adequada per anal ibar 1’ actuaci6 dcls 
col.lcgis professianals des de l’bptica d’aqucsts principis 
constitucionals que tan dircctarnent afecten els ciutadans, 
corregint tots aqiiells abusos administratius que puguin con- 
culcar-los i que, dif’icilmcnt enyuadrables com s6n cn l’brbi- 
ta de la ilkgalitat, poden yucdar cxclosos de qualscvol altrc 
tipus dc control. 

Tot scguit cs relaten un seguit dc queixes plantejades en 
les quals, com s’ha dit, cl Sinciic constati I’extrcma lcntitud 
de la trarnitacici de les dcnúncics prcscntades davant els 
colkgis. 

Queixa n h .  1581193 

El senyor D. exposa que, amb data 30 dc novembre dc 
1992, adrcq2 una carta a 1’ Ii-ltre Col.lcgi d’ Advocats de Gi- 
rona, per denunciar la manca de dilighcia en I’actunci6 
professional de l’advocat encarregat de la seva defensa. 

La Junta de Govern d’aquell Col-legi acordi, en scssili del 
23 de novembre de 1993, incoar expcdient disciplinari con- 
tra cl lletrat denunciat, a fi de determinar Ics possiblcs rcs- 
pomabilitats deontolbgiyucs. L’cxpcdient cncarii es troba 
actualment en trhmit. 

Qucixa nhm. 84M93 

El senyor P. exposa que el mes de marq de 1992 va pre- 
scntar una denúncia davant el Col-lcgi d’hdvocats de Lleida, 
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per les irrcgularitíits en l’actuaci6 professional de l’advoca- 
da que li fou dcsignada pcl tom d‘ofici. 

Ei ines de juny de 1993, el Coldcgi d’Advncats de Lleidu 
li comunich que havia obert un cxpcdient disciplinari a I’ad- 
vooada. Transcorregut més tl’un any des que es va presentar 
la denúncia, cneara no hi ha resolució. 

Queixa núm. 2197193 

BI scnyor C .  exposa que el mes d’abril de 1993 s’adregh a 
I’Tl4tre Col4egi d’hdvocats dc Barcelona, pcr fer palesa la 
seva disconformitat en refcrhncia amb la minuta prescntada 
per un lletrat, ja que la considerava cxcessiva, tenint cn 
compte Ics gcstions rcalitzades. 

El mes dc novembre de 1993, cl Colkgi l i  comunich ha- 
ver traslladat la carta a la Comissi6 dc Deontologia, i aques- 
ta és I’última notificaci6 que ha rebut a final d’any. 

4. Les prcsons a Cataltinya 

L’any 1993, el Síndic de Greuges voIgu@ conkixcr pcrsu- 
nalment la situaci6 dc les presons de Catalunya, les condi- 
cions cn quk transcorre la convivkncia dcls interns, i 
sohretot assabentar-se directament dels problemes i conflic- 
tes que els rcclusos cxposen a la Instituci6 cn Ics sews car- 
tes i queixcs. 

Fi1 Síndic, ha visitat cls centres dc la Trinitat, Wad-Ras, 
Madcl, Poiient i Quatre Camins. 

En les visites efectuadcs han cstat inspeccionades la ma- 
jor p a ~ ~  de dcpendkncics del respectius centrcs, cuincs, men- 
jadors, infcrrneries, galeries o mbduls, tallers, patis, salcs de 
comunicacions, cclks d’ aillament, aulcs dc fonnacici, sec- 
cions obertcs, ctc., i s’han tingut eritrcvistcs amb intcrns i 
rcsponsablcs dels ccntrcs amb I’objectc de conkixer a fons 
cl funcionament i les possiblcs dcficikncies dcls centres pc- 
11 i t c n c i ar i s cat a I ans. 

Com a rcsultat d’ayucstes visitos, el Sindic considcra 
oportú obrir un expedient d’ofici cn relaci6 amb la pres6 
Model de Barcclona, considerant que, tot i els csforqos es- 
meryts per l’Adminislraci6 penitencihia i In profcssionuli- 
tat i dedicaci6 yuc en gcncral tenen cls funcionaris, s’hi 
observaven dciicikncics, COM tarnbk la neccssi tat d’ ampliar 
alguns scrveis que podrien beneficiar la convivkncia dels rc- 
cl~rsos (vegeu queixa nÚrn.252 t 193 AIO). 

En línies gcncrals, a cxcepci6 de la pres6 Model de Har- 
cclona i del Centre de la Trinitat, cicstinnt il. la custbdia dc 
joves, I’cstat de conservaci6 de la resta de presons visitades 
es pot qualiFicar dc nielt satisfactori. Quant ii la. ticteja i mc- 
SUTCS d’higicnc, són iguatrnent molt elevades en els ccntrcs 
visitiits, entrc els quals cs destaca el de Quatrc Camins, on 
cs vii constatar que Ics zones comunes es pintaven amb una 
periodicitat trjrnestral, a més de fcr-hi ics reparacions nc- 
ccsshries tant de I’cedifici corn dei mobiliari i estris, quasi 
irnmediatamcnt, un cop produit cl dcspcrfccte. 

En un altra visita al centre Quatrc Camins es va assistir a 
una manifestaci6 reivindicativa d’una part dcls interns, que 
es comenta en el relat de la queixa ndm. 1061/93. 

Tambd cn relaci6 amb aqucst centre de Quatrc Camins, 
cal destacar, un cop mks, la tasca del Departament d’Aten- 
ci6 Especialitzada (DAE), per tal d’ajudar els presos toxi- 
cbmans que volen sortir del món dc la droga. 

Respecte a la visita efectuada al Centre de Ponent, que en 
l’actualitat agrupa els antics ccntrcs penitenciaris Lleida T i 
Lleida 11, el Sindic va veure les obrcs de millora i condicio- 
nament efectuades a l’objcctc d’unir fisicament els antics 
edificis, tot conservant les mesures de seguretat. 

Igualment cal manifestar les boncs condicions en qui: cs 
trobaven Ics instal-Iacions generals, particularment la jnfer- 
mcria i el girnnhs. 

En relaci6 amb I’acupaci6 dels tallers productius, en cl 
moment de la visita (juliol. de 1993) era significativa parti- 
cularment cn els tallers de fusteria i de manipulats dc flors 
artificials. 

Dnrreratncnt es té noticia que I’ocupació ha baixat con- 
sidcrablement com a conseqühcia de la manca de coman- 
des causada per la crisi quc afecta el m6n laboral. 

La caracteristica comuna que es dóna en totes les presons 
de Catalunya és la rnassi€icacici, circumsthncia que forqosa- 
ment comporta limitacions en la taxa de reinserci6 social 
que com a finalitat primordial persegucix l’Administraci6 
penitcncihria, juntament amb la custbdia dels dctinguts. 

En aquest sentit entenem que han d’augmentar Ics places 
penitencihrics a Catalunya, amb l’objecte de reduir l’actual 
massificaci6 de tots els ccntrcs catalans. 

Un aspectc que tamb6 ha preocupat el Síndic de Greuges 
és la infrautil itzaci6 dels tallers dcls ccntres penitcnciaris 
-malgrat les excepcions esmentades- on cls interns fan tre- 
balls que els rcporten tant bencficis econbmics corn pcniten- 
uiaris. En aqucst sentit hcm d’infimnar que el dcscmbre 
passat cs va obrir un expedient d’ofici per tal d’estudiar cl 
funcionament dcl CITIE, com il empresa plibiica encarrcga- 
da d’organitzar aquests treballs. 

htks que la trarnitacici de l’csmentnt cxpcdient tot just 
s’ha iniciat, espercm poder-nc exposar els multats  en cl 
propcr informe anual (vegeu queixa núm. I9&2/93 AIO). 

En relaci6 amb Ics queixes quc els interns o els seus fa- 
miliars cns han prcscntat durant t’any 1993, cal destacar que 
cn la majoria de casos han estat fonarncntadcs e n  la impos- 
sibilitat dc gaudir dcls beneficis pcnitenciaris que la Llci i 
Reglament Penitenciari atorgucn als reclusos, 6s a dir, rnan- 
cii dc concessi6 de PCIIII~SQS de sortida, denegaciij de con- 
cessions de llibertats condicionades a I’eitipara de 1 ’article 
60 dcl Rcglamcnt Pcnitenciari (malalts terminals), denega- 
ció de trasllats dc ccntre pcnitonciari o dc progressi6 clc 
grau (vegeu queixa n6m. 1763193). 

Com ii qiicstió p r h i a  cal dir quc cn moltes ocasions la 
clencgaciii de la sol.licitud efcctuada p d s  interns parteix de 
la decisi6 d ’ un brgan judicial, concretnmcii t dels r-cspcctius 
Jutjats dc Vigilhcia Penitcncihria, cn virtut de Ics cornpe- 
tkncies que l’artidc 76 de la Llci OrgBnica General Peniten- 
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ciirin els atribueix. Davant d’aqucstcs queixes el Sindic dc 
Greuges s’ha de limitar a informar l’interessat dcls passi- 
bles rccursos legals quan de la queixa cs desprh que la 
manca d’informxió pot comporlar indefensió de l’afectat, a 
bé trasllada la queixa al Defensor del Poblc, si s’acredita 
que l’brgan judicial csth demorant injustificadamcnt el ter- 
mini per dictar resolució. 

Quant a les possibles vulneracions dc drets dels interns 
quc provcncn dels brgans de 1’Administracici pnitencihria 
de la Generalitat de Catalunya, ci Sfndic soklicita informe a 
la Dirccci6 Gencral de Serveis Penitenciaris a fi d’csbrinar 
l’cxisthcia de la irregularitat o vulneració de drets que I’in- 
tcrn dcnunciu, i poder resoldre en conseqüknciii. En la major 
part de les queixes en que el Síndic ha intervingut, el Depar- 
tament dc Justícia, mitjangant la Direcció Gcncral csrnenta- 
da, ha acreditat fefaentmcnt que cls bcncficis penitenciaris 
solhitats no s’havien conccdit cn funci6 dels informes dcls 
rcspcctius cquips dc tractament, reflex de l’cvolucii3 dc la 
personalitat de l’intern i de la manca de garanties suficients 
que cs faria b n  t i s  dels permisos o beneficis sol.licitats. 

Un altre aspecte quc cal destacar són els escrits adreqats 
u1 Síndic de Greuges per ciutadans quc, havent #ingressar 
en un centre penitenciari pcr complir condemna, han sol.lici- 
tat la intervcncih cic la InstituciG per aconseguir de ser c~as- 
sificats inicialmcni en tercer grau de tractament 
penitenciari, 15s a dir, la fasc mes favorable de trxtamcni, 
cronolbgicamcnt anterior a la llibcrtat provisional (vegeu 
queixa 21 92/93). 

Aquestes qucixcs s’han detectat dcs de mitjan octubre de 
1993, dcsprés de la promuIgaci6 dcl Reial Decret 
176711 993, de 8 d’octubre, pel qual es rnodifiich la rcdacei6 
de l’articlc 251 del Rcglamcnt Penitenciari, en cl sentit de 
suprimir cl termini de dos mesos d’cstada real a la prcs6, 
quc amb caricter imperatiu s’exigia per poder formular una 
proposta dc tcrccr grau inicial; actualment I’estada es limita 
al temps mínim en qu5 es puguin valorar la primarietat de- 
lictiva, la bona conducta i la madurcsa o cquilibri persotial. 

Considerem que aquesta modificació pot ser un element 
de gran ajuda pcr als ciutadans quc han com& cl primer de- 
licte i ja han iniciat amb carhcter previ a I’cntrada a la 
pres6 una modificaci6 de conducta, i yuc indubtablement 
és una circumstancia que ha dc potcnciar la scvit reinser- 
cici social. 

A l’hora de rcdactar aquest Informe tenim consthncia yuc 
la Direcció General de Serveis Pcnitenciaris i Rehabilitaci6 
ha classificat inicialment en tercer grau un jove dels tres a 
favor dcls quals cl Síndic va suggerir que s’cstudiis la via- 
bilitat d’ aplicar la mcsura csrnentada. 

Un altre tipus de yueixcs que continuen arritiant a la Jnsti- 
tucici, encara quc cn menor proporció que els anys anteriors, 
consistcix en l’angoixa que afecta els ciutadans cluc han de 
compiir una pena privativa de llibcrtat quan ha tanscorregut 
un temps m& que considerable des de la comissi6 dcl delic- 
te imputat. En aquests casos, i sempre en referim a persnncs 
totalment rehahi li tades, la mesura comporta efcctcs total- 
ment negatius per a l’afectat. 

Sempre que aquestes dilacions no haguessin estat busca- 
des expressament pels afectats, entenem que s’hauria d’ha- 
bilitar un mecanisme legal que evitbs aquestes situacions 
que dcs del nostre punt de vista s6n contraproducnts tant per 
a la pcrsona (no és previsible que I’estada a la pres6 rcpre- 
senti una cxpcrikncia positiva, atks que la pcna passa a tenir 
un carhcter merament retributiu i no de rcinserció) com pel 
tcixit social, en la mesura que accentua la clesconfianp en 
el funcionament de la justicia. 

Queixa n h n .  1763/92 
Concessió de beneficis penitenciaris 

Un intern d’un centre penitenciari de Catalunya es va 
adregar al Sindic de Greuges soldicitant la seva intervencici, 
pcr tal de poder gaudir dels beneficis penitenciaris que ator- 
ga el vigent Reglament Penitcnciari. 

Un cop estudiada Ia infvrrnacih soPEicitada a la Direcció 
Gcncral de Serveis Penitenciaris i Rehabilitaci6, c1 Síndic 
fou informat que I’interessat, malgrat la seva bona conduc- 
ta, no reunia tots els iquis i ts  que la vigent normativa exi- 
geix. 

Tanrnatcix, l’infome indicava que segurament a la pro- 
pera revisió de grau cs podria concedir a I’intern el tercer 
grau pcnitcnciari, kgim obert. 

El mes de setcmbrc de 1993 l’interessat progressh de 
gríu, i gaudeix a hores d’ara dcls beneficis penitenciaris quc 
s 01.1 i c i tav a, 

Queixa n6m. 2 192193 
Potenciar la reinserció social 

Un ciutadh catal& es VR adrqar  al Síndic de Greugcs 
sol-licitant la seva intcmenci6 pes tal d’ajudar un noi de 24 
anys que havia d’ingressar en un centrc penitenciari per 
complir una condemna de tres anys de privaci6 de Ilibcr- 
tat. 

Els antecedents eren els segiients; I’esmcntat noi, a 18 
anys, era taxicbman, circumstincia que el va ernpknyer a 
cometre un robatori, pel qual fou detingut i sotmks al co- 
rrcsponent procks judicial que tot just s’havia tancat amh 
l’csmcntada scntkncia quan et Síndic va rebre la petici6 ob- 
jecte d’aquest cas. 

Durant aquest període, cl jove va iniciar un tractament 
per deshabituar-se dels cstupcfacnts, amb un rcsultat satis- 
factori, i a hores d’ara la seva conducta 6s exemplar. 

El Síndic dc Grellges, atenent que el noi en qiiesti6 havia 
demostrat una fcrma voluntat: de rectificar la seva conducta, 
aixi com altres circurnsthncies que acreditaven una veritable 
reinserció social, va solkitar a la Direcci6 General dc Scr- 
veis Penitenciaris i Rehabilitaci6 la possibilitat quc, d’ acord 
amb la nova redacció de l’article 251 del Reglament Peni- 
tcnciari, cs classifiqu6s inicialment aquest intern en tercer 
grau pcnitenciari. 
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El Sindic ha cstat infonnat recentment quc la Jrinta dc 
Regim i Administració dcl Centre penitenciari on est; in- 
gressat cl jove, un cop acreditades les particulars circums- 
thncies que cancorrcn en el cas, ha proposat la concessili dcl 
tcrcer grau penitenciari. 

Queixa núm. 1061 193 
Vaga d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins 

E1 passat mes dc maig, un assessor del Sindic va des- 
plaqar-se al Centre Pcnitenciari Quatre Camins, pcr entre- 
vistar-se amb un intcrn quc li havia prescncat una queixa. 

Un cop cn el centre, i’assessnr fou atCs per mcmbres dc la 
Direcció del Centre Pcnitcnciari i personal de la Direccici 
General de Serveis Pcnitenoiaris i Rehabilitaci6, que li van 
comunicar quc una part dels interns dcl ccntre havien iniciat 
una vaga dc braps caiguts, 6s a dir, havien dcixat d’efcc- 
tuar els sewcis que les diverses situacions comporten (ncte- 
ja, repartiment dc men-jurs, etc). 

1311 cl moment de I’arribada dc l ’a~~esst ir  al cmtm peni- 
tenciari, aproxirnadamcnt a les 4h.dc la tarda, el seu director 
es trobava rcunit amb una comissió d’intcrns dels mbduls Ir 
i 211.’ amb I’abjccte dc trobar una solució que perrnetks rc- 
cupcrar el firncionament normal del ccntre. 

La Direcció del ccntre vii creurc oportú cornunicar als in- 
tcms la prcsencia d’un asscssor dcl Síndic de Greuges, per 
si podia contribuir a trobar una sortida al conflicte. 

Els intcrns van acceptar rcunir-sc amb I’itsscssor dcl Sin- 
dic i ,  en la rcuniri, la comissió dels interns va palesar la 
sollicitud de dirnissi6 o de ccsament del jutgc de Vigilhncia 
Penitenciaria rriitnero 1 de Barcelona, tot rnanifcstmt quc 
persistirien en la seva actitud tiiis que la seva pretensi6 í o s  
acccpt ;Ida. 

L’asscssor del Sindic de Greuges, un cop explicada la 
missió de la Institució i Ics competkncies assignades per 
complir-la, va manifestar que aquclla peticici excedia les 
cornpctkncies del Síndic i que en tot cas cs procediria a do- 
n a - n e  trasllat al Defensor del Poblc, per tal que aquella Ins- 
titució, per mkrit de les seves facultats, cn don& trasllat a 
l’hrgan estatal cornpctcnt. 

Tanmateix es va fer reflexionar cls interns sobre el cnn- 
tingut de la scva peticici, amb vista al mandat constitucional 
de la divisi6 de pdcrs  i la consegiient independencia del 
poder judicial. 

La comissi6 d’interns va decidir que cornuriicaria als re- 
clusos la convcnihcia de presentar la corresponent queixa 
al Sindic de Greuges. 

Un dies després es va rebre a la Institució un cscrit dc 
queixa signat pels interns del mbdul niíincro 2 (sembla yuc 
els interns del mddul 1 no van considerit avinent adherir-s’hi), 
escrit trami3 a travks de la Dirccci6 Gencral de Serveis Peni- 
tenciaris i Rehal~ilitaci6 en que sokitaven cl segiient: 
- <<El cese o dimisi6n del titular de Vigilancia Penitenciu- 

iia número I de Barcelona, o en su defecto el cambio de 
Juez dc Vigilmcia quc nos competc. 

>,Una investigncirin judicial en contra del Equipo de trata- 
micnto de cste centro, por agravios comparativas y parcia- 
listas negiigcnciaw. 

L’escrit finalitxh sotlicitant al Sindic de Greugcs que tras- 
lladi als rlrgans competents Ics peticions esmentadcs. 

€4 Sindic procedi a donar trasllat al Defensor del Poble de 
la queixa referent a la problcmhtica suscitada entre l’brgan 
judicial i cls interns del Centre Penitenciari Quatre Camins. 

Igualment el Síndic va obrir una actuaciij d’ofici a I’ob- 
jecte d’esbrinar les dcficikncics que els interns atribuien a 
1’Equip dc Tractamcnt del centre penitenciari (vegeu actua- 
ció d’ofici númcro 1 129/93). 
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SKCCI6 9: QUl3IXlE:S PRIVADES - INCQNCRE‘rES 

En aquesta sccci6 de I’infortne comentem les yiicstions 
cluc s’ha considerat m6s convcnient quc el Parlament cone- 
gui, en un Arnbit que claranient exccdcix la missió cluc 18 
Instituciri tL cncomanada. Els ciutadans s’adrccen a1 Síndic 
rlematiant la scva intervenci6 en afc‘crs cfc contingut juridico- 
privat o bé exposant determinades opinions sciise deriunciar 
cap actuació concreta dc Ics administracions. 

En aquest ;hbi t ,  la Institucili ha molt 320 consultes, rtth 
19 visites i rebut 102 queixcs, que classifiquem cn dos 
grups - queixes privades i queixcs: inconcrctcs-, el nombre 
respectiu de les quals esth dcsglossat cn els annexos estacfis- 
tics d’aqucst informe. 

Aqucst tipus de yucixcs ens permeten una aproximnci6 
als problcmes i mancances quc piteix la societat i a les 
preocupacims d’unii part dels ciutadans. 

11. ‘FEMES SELECCIONATS 1 QUKIXES ILLUSTRA- 
TlVES 

1. Qucstions privades 

Com aires anys, cl 1993 aquesta Instituc.., ha rebut es- 
crits cle ciutadans que, exposant crmflictcs dcrivats de rcla- 
cims jurídico-privades, denranaven orientaciri o intcrvcnci6 
cn el cas. 

Li\ missi6 del Síndic en aqucsts suphsits no tan sols és 
contestar als ciutadans participant-los que IIO s6n assumptes 
en quk cl Sindic tingui cnrnpetkncia, sinó quc tamM sc’ls 
orienta 1 informa de com poden fer viilcr els seus drcts i in- 
tcrcsstls. 

Constatem que en molts casos, i ~ Q ~ S W  més aquests ul- 
tims temps de dificultats econhiniyues, cls ciutadans s’adre- 
ccn ii la Institució al-lcgant yuc n o  poden pagar els scrvcis 
d’un advocat, i menys acudir a la via judicial, ja que consi- 
dercn yuc 6s u11 proccdimeiit lciit i costh.  

Tanhe apreciem, tant pcl nostrc scrvci d’atcnci6 al ciuta- 
dh cnm pels cscrits quc eiis arribcn, que els cornpareixcnls 
dcrnancn la intervcncih del Síndic, malgrat cluc sigiiin 
assumptes cic cairc privat, pcrcluk resolgui com a Altritre im- 

La ternhtica cluc es pliinteja cn aqucstes qucixes 16 rcla- 
ció, cn moltes ocasions, airib conflictcs derivats d’arrcnda- 
nicnts urhans i tamb6 sobre qiicstioris relatives i1 ctirnuIrilats 
dc prepietaris; tatnhd cal esmcntiir prohlemcs dc convivhn- 
cia c ntrc vei’ns . 

Malgrat quc Ics qucixes privadcs cxcedcixcn l’hnbi t de 
competbicia del Siridic, que s’ha de limitar fnrpamcnt  B 

iriforinar i oricntar cls ciutadans, aixh permet dc tcriir una 
visi6 m6s general dc la societat quan cs plantegen conflictes 
frcqücnts, per excmplc, CII el canrp dels arrc~idaments ur- 

parc¡ al. 

bans, que dcnoten quc en molts casos hi cal iina modificació 
legislativa, ateses les circumsthncies actuals i els canvis vis- 
cuts des que es va publicar la vigent IAei cl’hrrendaments 
Urbans. 

Destaquem cn aqucsta secció el gran nombre tic queixcs 
refcrcnts a conflictes amb companyics d’asscguranccs, ja si- 
gui pcrquk els prcimotors consideren cluc CII les scvcs recla- 
macions dc danys sofcrts a conscqiikncia d’nccidents dc 
trilnsit les companyies no en compensen I’import corn cal- 
dria, corn tarnbL altres qüestions derivades de la contracta- 
cici d’asseguranccs, en quk cs denuncia un incompliment de 
les obligacions de Ics companyics. 

En aquests supbsits, analitxem cl cas cn qiiesti6 per tal dc 
comprovar si hi ha cap actuació administrativa o bé si sc se- 
gueixen diligkncies judicials. En altres casos, s’orienta cls 
promotors de com fer valer la seva pretcnsi6. (vegeu queixa 
nlim. 923/93). 

El Sindic tarnbe rep escrits de ciutadans queixosns de 
I’actuaciri dels bancs i caixes d’estalvis quunt ii contracles, 
operacions o serveis prcstats per aqucstes entitats. En aqucs- 
tcs queixes, dcspr-és de fcr avinent als m i s  promotors que ei 
Síndic no hi és competent, cls assabentcrn que poden 
adrqar Ics seves rcclumacions al Defensor dcls Clients de 
les entitats, si efectivament cn tenen; altrarncnt, poden itcu- 
dir al Servei d’Oricntaci6 Jurídica pcr informar-se dcls 
trimits ii iniciar cn cl cas quc vulguin reclamar davant dcls 
trihuri al s. 

Pcr tancar aqucst comentari, rcfcrirern alguna queixa quc 
clcnuncia iina actuaci6 de l’hdministraciri que el scu prorno- 
tor considera irregular, si bL cn rcdital el coriflicte deriva dc 
I’ acci6 o omissió del seu rcprescntant o intcrinediari davant 
d’aquclla (vegeu queixa ndrn. 1678193). 

Queixa núm. 923103 
Reclamaciri de danys per un accidcnt de trhnsit 

El scnyor L. demanh la iiitcrvencici del Sindic cn rclucirj 
atnh una reclamací6 dc quantitat que havia formulat a la ni -  
recció Gencral d’ Assegurances. 

De la documentació aportada pel promotor d’aqucsta 
queixa cs va apreciar quc cls fets dcr¡vaI.cn d’un accidcnt dc 
circulaci6, del qual d scnyor I,. reclamava cls danys sofcrts 
en el scu vehicle. 

Així xnatcix s’observh guc s’hiivicn seguit dil ighcics ju- 
dicials cn via penal, a instincia dc la denúncia que havia in- 
terposat, les quals s’havicn arxivat ja quc la r-eclaimaci6 dcls 
danys no superava l’irnport dc la quantia dc I’asscguranp 
obligatbria, dcixant la possibilitat yuc pogués reclamar-los 
per la via civil dins dcl termini d’un any des que s’havia 
produ’it 1 ’accident. 

D’altra bnndn, el promotor de la queixa s’havia atdrept a 
la Direccici Gcncrnl d’ Assegurances interessant dc rcscaba- 

http://dcr�vaI.cn
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lar-se dels esmentats danys, i aquesta administracici li rcs- 
p~ngud  que les seves cornpctkncies quant examinar el com- 
pliment o l’incomplirncnt del contracte pcr part de I’cntitat 
assegurudora s’cstcnen Únicainent ii fixar si el possihlc in- 
compliment pot dctcrminar l’adopcili dc qualsevol nicsim 
dc control administratiu, particulxrncnt la imposició d’una 
sanci6. Per tant, la seva potestat dc control té un objectiu di- 
fcrcnt dc la que tenen ericornanaclu els tribunals dc justicia, i 
cn  conscyiikncia, no podia dcterrninar la quantia de la in- 
dcmnitzaci6 per danys quc s’intcressh, j a  que aquesta yiies- 
li6 nomh pot decretar-la I’autoritat judicial competent. 

Atesa la resoluci6 dictada per l’Administraci6 -la qual 
prosseguia les dilighcies obertes pcr l’incomplirnent d’una 
norma imperativa dcl contracte d’asscguranp pcr part dc 
l’entitat asseguradora- i la informaci6 quc faciliti cI promo- 
tar de la queixa del seu dret d’ucudir als tribunals de justicia 
cs va donar per closa la intervenci6 en aquest cas, cosa que 
cs niitifici tot scguit a l’interessat, 

Queixa núm. 1678193 
El pagament del deute tributari a un mandatari, no 
cxhoncra front el Tresor Públic 

A rnitjan estiu p s a t ,  el senyor P, vil. formular una 
queixa, cti la qual expnsh que, estant interessat en la impur- 
tnci6 de certa rnaquinkia, va encarregar tots els trimits lc- 
gals a un agent dc duanes, al qual ahonh postcrioment tant 
l’import dels drets aranzelaris com de 1’1VA corresponent. 

Més endavant rebé una notificaci6 de la Dclegació Pro- 
vincial d’Hisenda, la qual li reclamava l’import del dcute 
tributari més el recarrcc del 20% pel descobert que s’havia 
produit. 

El promotor de la queixa va intentar d’una banda posar-se 
en contacte amb I’esmentat intermediari, la qual cosa va re- 
sultar infructuosa, i dc l’altra va interposar un recurs contra 
la providkncia de constrenyiment, cl qual va ser desestimat. 

El Sindic cxaminh detingudament la docurnencaci6 que 
havia lliurat, i no hi va apreciar quc es derivés en aquest cas 
cap actuaci6 irreplar atribuible a I’administració tributitria, 
ja que no havia quedat acreditat que l’intcmediari hagués 
ingrcssat el dcute aranzelari. Així mateix, en la mateixa re- 
soluci6 administrativa sc l¡ participh que I’obligat al paga- 
ment del dcuk tributari és la persona física o jurídica que 
rcalitzh la irnportaci6 objecte del gravamcn, Í no la persona 
yuc actua cn representacid, seva, ja que aquesta activitat 6 s  
de caracter voluntari i no és imposada a I’importador. 

En conseqiiEncia, la providkncia administrativa concloi’a 
molent quc el pagament efectuat it l’intermediari no pro- 
duia efcctes davant l’administracici pdiblica i, per tant, era 
proccdent continuar el procedimcnt de constreyirncnt fins a 
la seva exccuci6, scns perjudici de les accions que poguks 
exercir cl subjectc passiu contra el rcferit intcrmediari. 

Per tot aixo, es va comunicar al promotor de la queixa 
que n o  s’observitva una actuació irregular dc 1’Administra- 
ci6, i així mateix se li aconsellk I’msistencia d’un advocat 
per tal que pogués exigir al referit mitjancer el reintegra- 
ment dc la quantitat que li havia lliurat. 

-- I 



13 148 BUTLLETí OFíCIhL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Nbm. 203 / 16 de mazq de 1994 

s~cca6 10: EA CONSULTA DIARIA 

En aquesta sccci6 doncrn comptc de totes aqucllcs visites 
dels ciutadans que comparcixcn a la Institució al llarg de 
1’my cn demanda d’infomació i orientaci6, corn també dc 
Ics dels qui recnrrcn per telkfon a la Institució. Aqucst ser- 
vei d’atenció al ciutrtdh 6s prcstat principalmcnt per dos as- 
sessnrs, els quals, una vegada informats del motiu de la 
queixa o la consulta, informen cl ciutadh de com poden fer 
valer la seva pretensi6 davant 1’ Arlministraci6, u 16 si fos el 
cas, I’aconscllen de prcsentar la pedinent queixa davant la 
Institució. Aixb permet, en uns casos, que el ciutadh disposi 
immediatament d’una resposta de com fer valer la scva re- 
clamació; cn altres casos, si s’aprecia, en principi, que hi 
pot haver greuge, s’analitza i selecciona la docurnentaci6 
pertinent que permeti al Sindic, posteriomcnt, examinar i 
comprovar I’actuaci6 de I’ Administració. 

Aquest any, s’ha comptabilitzat un total de 1.503 visites, 
de les quals 850 són consultcs resoltes en el moment dc la 
cornpareixenga perscmal o cn hores inirnediatamcnt postc- 
riors, mcntre quc 240 visites s’han transformat CH expedicnt 
dc queixa i Ics 4 13 qiie resten no van donar lloc a expedient, 
a causa d’hlzver decidit el ciutadi, finalrncnt, no presentar 121 

El conjunt de consultes rebudcs permet constatar que en 
un tant per cent dcvat les més freqiicnts s6n relatives a 
qüestions privades; les segueixen les rcfcrents n I’Ambit de 
I’administracih de justicia, i en tercer lloc vknen les que fan 
rcfcrkncia a la secció ci’Administraci6 general. 

A l’apartat d’estadistica d’aqucst Informc, es prescnta 
desglossada la quantificació dc les consultcs pcr mcsos, aixi 
corn tambe per la ternhtica yuc plantegen en relaci6 amb les 
diverses scccioris quc tractem. 

Enguany, Ics consultcs dels ciutadans responen a queixes 
contra una Administraei6 que peca de lentitud a resoldrc i 
cxccutar allb que clla matcixa ha resolt. fis a dir, cn moltes 
ocasions cIs ciutadans dcrnanen al Sindic quk m@s poden €er 
davant la manca dc resposta de l’Adrninistraci6. 

Cal insistir, doncs, que l 3  Administració ha de millorar i 
potenciar el scrvei d? informaci6 a1 ciutadi, un drct establcrl 
a la 1,lei del Rkgim Jurídic de les Administracimis Públi- 
ques i del Procediment Administratiu Corn6 --Llei 3011 992- 
tant pel que fa al fet que cls ciutadans puguin tcnir una 
orientació sobre els requisits jurídics i tkcnics que les dispo- 
sicions imposen a les actuacions quc cs proposen fer, ccirn 
tarnbé a la possibilitat de tenir coneixement dc la tramitaci6 
dcls seus procedirncnts. En definitivii, el ciutadii dcsitja i re- 
clama una Administraciri més hgil ¡ transparent. 

Altrcs compareixenccs dels ciutadans deinostscn descon- 
fianga i dcscspcraci6 davant determinades situacions que 
pateixen, les quals s h  m6s acccntuades donades les dificul- 
tats econbmiqucs que pateix la societat en aqucsts moments. 

y ue i xa. 

Dcterrninadcs situacions dc caire privat -corn per cxem- 
ple la dels petits ernprcsaris que tenen impagats i acudeixen 
a la nostra Instituci6 amb l’espranqa quc hi hagi una altra 
via per rcchmar els SCUS drets i interessos que no sigui la 
judicial, ja quc consideren que és cara i lenta- busyueii una 
soluci6 rhpida i efcctiva que pcrmeti no havcr d’incrcmcntar 
les dificultííts de la vida de cada dia (en el cas que posem 
carn a exemple, atendre les nbmincs del pcrsonal, cotitza- 
cions, impostos, baixuda cle Ics vendes, serveis o productes, 
etc.). En certes ocasions, els reclamants manifesten que, si 
no es dóna soluci6 a Ics dificultats acumulades en part a 
causa de I’Adrninistraci6, es veuran obligats a tancar el seu 
negoci. 

En aquest sentit, el Síndic tamb6 rcp visites de ciutadans 
quc no plantegen prbpiament una queixa contra 1’Adminis- 
t rx ió ,  sin6 que tenen dificultats cconbmiqucs personals o 
famiIiars, com ara no  trobar fcina o no poder atendrc cl llo- 
guer del pis. En aquests casos, el nostre servei d’ntenci6 al 
ciutadh analitm la situaci6 en qui? cs troben aqucstes pcrso- 
ncs i les adrcya als servcis socials corrcsponents, la qual 
cosa no priva quc el Sindic faci un seguimcnt dcl cas pcr 
rnitjh dei conveni subscrit amb I’Escola IJnivcrsithria 
d’Assistents Socials de Barcelona i cl Col*legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistcnts Socials de Cata- 
lunya. 

El mateix cs fa. en el supbsit de les farnfiies quc, a cau~a  
de prclblemes econbmics, són objjccte de desnonament i BCU- 

deixen a la Tnstituci6 en demanda cl’ajut quan estan en la 
grcu situaci6 dc trobar-se al carrer i de tenir moltcs dificul- 
tats pcr accedir a un altre habitatge. 

Altrcs qüestions referides a Ics altres seccions exposadcs 
en aquest informe demosll’cn cl neguit i cl malestar dcls ciu- 
tadans que, després d’cxposar el SCU cas, ccmsidcrcn quc 
l’augmeiit considcrablc dcls tributs quc han de suportar no 
s’  adequa alsserveis quc reben de I’ Administració. Aquests 
situacions nugmcnten is\ crispaciii dels ciutadans, mes quc 
més quan tcrien alguna qucixu contra I’ Adrninislracici ptíhli- 
ca, la qual cosa fa quc cncara hi siguin mes exigcnts. En 
aquest sentit han estat nombroses les consultes relatives al 
preu de I’aigua i al reciirrcc de l’cntitat del transport sobre 
I’IHI, 

En definitiva, aquesta sccció vol reflcctir les consultcs 
clcls ciutadans, que sovint sol-liciten orientaciri, que es 
queixcn i també que denuncien situacions que reclamen rno- 
dificacions lcgislatives o 1116s mcsii res de resoluci6. 

Finalment, pcr complctar aquest corncntari, cl lectcn pot 
consultar el yuildrc estxlistic d’aqucst informe quant ai dcs- 
glossamcnt de les consultcs ateses, i, pel quc h a les quc 
s’han transformat en expedient dc queixa, les diverses sec- 
cions d’aqucst informe. 
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SECCI6 11: RECOMANACIONS I SUGGERIMENTS GENERALS 

I. INTKODUCCI~ 

Aquest capítol d h a  compte de Ics dotze actuacions dutcs 
a tcrme pel Sindic durant l’any 1993, que han finalitzat amb 
algunes rccomanacions o suggeriments dc carhcter gencral. 

Val a dir que la major part d’actuitcions del Sindic cn quk 
es considera necessari fcr alguna consideraciii a 1’Adminis- 
traci6 prcncn la forma d’advcrtimcnt o recordatori dc dcures 
legals i, en scgon terme, de suggerirncnt. 

En algunes ocasions, perk el Sindic formula una recorna- 
nació o un suggerimcnt d’abast general. 

El Síndic anomena ~recomanació~ la resoluciri mi- 
tjmqant la qual es posa dc manifest a l’Administraci6 o a 
l’brgan lcgislatiu campctent -directament o mitjangant un 
altre Comissionat parlamentari- la convenibncia de dictar 
una detcnninada noimi, lcgal o reglatncnthria, o dc rnodifi- 
car Ics vigents, a X’cfecte d’adequar el bloc dc la legalitat R 

la Constitució i I’Estatut (I’ Autonomia de Catalunya, els 
tractats i convenis internacionals ratificats pcr ¡’Estat cs- 
pmyol, o t)d omplir un buit normatiu o eliminar una contra- 
dicci6 entre normes vigcnts. 

Es designa amb cl nom cle <csuggerirncnt>> la resolució 
quc cmct el Síndic quan, malgrat no existir una actuacili ad- 
ministrativa irregular, creu oportú d’iinstar I’Administraci6 
-directament o mitjunqant u11 altre Comissionat parlamenta- 
ri- a prendrc Ics mesurcs o adoptar cls criteris que considcra 
adequats pcr remeiar un resultat injust o perjudicial a quk 
condueix l’aplicaci6 de les disposicions normatives. El ca- 
rhcter gcneral del suggeriment és determinat per la pluralitat 
dc destiriataris a qu& va adreqat. 

Tot scguit enunciem Ics rccomanacions i suggeriments 
gcnerals formulats, tot assenyalant els capítols prccedents 
de 1’Informe cn quk han cstat citats. 

ADMINISTRACI~ GENERAL 
- Rccomanació sobre el requisit de rincionalilat cn l’accés 

- Recomanacici sobre aparcarncnts gratuits a la vora dc 

- Recomanació d a t i v a  a l’aactmcici dc la grua municipal 

a la funció pliblica. 

les platges. 

;i 13arcelsna, 

ORDENACI6 DEL TERRITOlkI 
liecomanxi6 de creació d’iina línia d’ajuts per a la 

rehabilitacili de locals de negoci en cdificis afectats dc pato- 
logies cstructurals. 

TRIBUTARIA 
- Rccornanacions i suggerimcnts gcncrals en rclacici amb 

els tributs i preus públics liquidats cn el rebut de l’aigua, 

-- Rccomanaci6 relativa al rechec perccbut per ]’Entitat 
Metropolitana de Transport sobre 1’Impost de B6ns Tmmo- 
bles. 

CONSUM 

de linies elkctriqucs. 
-- Rccomanaci6 de supressió de la quota dc mantcnimcnt 

SERVEIS SOCIALS 
- Recomanació relativa a la normativa reguladora de la 

promnci6, cl finanqamcnt i les prestacions ecobmiques dcls 
scrveis socials, modificada pel Decret 19511993. 
- Suggeriment pcr la reducci6 dels terminis d’claboració 

dels infunncs en l’adopci6 internacional. 

KNSENYAMENT I CULTURA 
- Suggerirncnt en relació a l’accés a la funcici pública do- 

cent. 
- Suggeriment relatiu a la confecci6 d’una llista hnica 

cl’aprovats en les proves pcr a l’accés dc hncionaris docents 
judicades per més d’un Tribunal de seEccci6. 

JUST~CSA 
- Recomanacih sobrc la convenikncia d’ avanpr una 

quantitat. de diners als escarcerats per poder atcndrc les se- 
ves iiccessitats pcrsonals o familiars mes peremptbries. 

11. ACTUACIONS RELACIONADES 

Recomanacib sobre el requisit dc nacionalitat en l’accés 
u la funcih pliblica. (Queixa ndm. 278/93) 

El senyor N. s’adresh al Síndic, manifestant-li que sc sen- 
tia discriminat per la decisi6 del Dcpartalncnt d’Enscny a- 
ment dc declarar-lo exclhs del procediment de selecció 
convocat per molució dc 8 cl’octubrc de 1992 per provcir 
una plaga vacant dc professor d’angles cn rkgirn d’interini- 
tat a 1’Escola Oficial d’ldiomes dc T,leida. Finalitzat el pro- 
cés sciectiu cs va comunicar al scnyor N. que no podia scr 
admks perqui? no tenia la nacionalitat cspanyola, malgrat 
quc és ciutridh de la Comunitat Europea. 

El requisit de la nacionalitat en I’accds a la funció p6bIica 
catalana 6s cxpressament previst a la Llei 1711985, de 23 dc 
juliol de la Funci6 Pública de l’Admitiistraci6 dc la Genera- 
litat. Per tan t, l’actuacici dcl Dcprtament d’Ensenynmcnt 
d’exclourc’l del procés de scleccici s’adequava a \a nornrati- 
va vigent. 
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Amb tot, cl Síndic volgut5 expressar la seva opini6 en re- 
laci6 amb aquest rcquisit de nacionalitat, per tal corn com- 
porta una discriminació prevista en la normativa, no prou 
fonamentada i a més a mes eontrca a la interpretí66 que el 
Tribunal de les Comunitats ha fct dels limits ii la lliurc circula- 
ciij cicls treballadors dins la Comunitat konbrnica Europca. 

El tractat constitutiu de la Comunitat Econbrnica Europea 
preveu (art.48) cl principi dc lliure circulació dcls treballa- 
dors. En virtut d’aqucst principi n o  cs pot impedir, per raons 
de nacionnhtat, I’accks d’un ciutacli comunitari a un lloc de 
treball en un altre Estat membre. No obstant aixb, el mateix 
Tractat (art. 48 apartat 4) preveu cxcepcions a la lliure cir- 
culaci6 dc treballadors.Entre aqucstes excepcions hi ha. el 
cas dels qui presten servei it I’Administració Nblica. 

La Llei 1711 985, de 23 de juliol, de la Funci6 PGhlica de 
1’AdministniciÓ de la Gcnerditat de Catalunya, cntre els 
requisits necessaris per accedir a la funci6 pública, csmbleix 
quc cal tenir la nacionalitat espanyola. Aquest requisit 6s 
general per n totcs Ics administracions públiqucs dc ]’Estat. 

J,’exig@ncia d’aquest requisit s’adequa inicialment, amb 
I’excepci6 al principi dc lliure circdaci6 de treballadors, a 
In normativa cornunitirh. Tanmateix, cls problemes els 
plantcjii 1’abast que s’ha d’atribuir a aquesta excepcici. J,a 
qüestió ja ha estat plantejada pcl Tribunal de la Comunitat 
Xiconbmica Europca, que ha indicat que, noniés en els su- 
pbsits de treball a l’Administracit-5 Pública que impliquen 
una participació directa o indirecta cn l’exercici dcl poder 
públic i cn Ics funcions quc tenen encomanades la defensa dels 
intercssos generals de I’Estat, és possible aplicar l’excepciii. 

Per tant, una gran part dels llocs de treball dc 1’Adminis- 
mci6 Pfíblicu no haurien dc trobar-se rcscwats a nacionals 
del propi Estat. 

L’exighcia del requisit de la nacionalitat: 6s justificada 
per I’especial relaci6 existent entre 1’Estat i el funcionari 
pliblic, que, així 6s rcvcstit del carhctcr d’autorital. 

Ei pas u un Estat intcrvcncionista va comportar un 
augment de Ics dimensions de I’Administracici pública i al- 
hora va implicar que els funcionaris perdessin gran part de 
la condició quc fins aleshores els caracteritzava. 

Actualincnt és limitat cl nombrc de llocs dc trchall a les 
administracions pcíbliques que impliquen I’cxercici d’unes 
funcions que comporten una especial rclació entre la pcrso- 
na que les duu a terrnc i I’Estat Q poder públic que actua a 
través d’aquesta IXXSQII~.  Aqucst fct hauria d’havcr ~omp)l--  
tat menys rigidcsa en I’aplicació del principi de reserva dcls 
nacionals. N o  obstant aixb, no ha estat aqucsta la intcrprcta- 
ci6 qwc se n’ha fct a 1’Estat cspanyol. 

Creicm que I’exercici dcl rcquisit de la nacionalitat amb 
carhctcr general pot comportar i’irxcompliment pcr part de 
I’Estat espanyol dc la normativa de la Comunitat Fxonbmi- 
ca Europea, i per tant, caldria formular una recomanxi6 per 
tal quc el rcquisit dc la nacionalitat no qued6s nom& referit 
als ciutadans de 1’Estat cspanyol, sin6 que s’apliques Icl pos- 
sibilitat ri’accEs a la funcici pública dc ciutadans d’altres Es- 
tats membres, si hé amb les excepcions que cs considerin 
oportunes. 

D’altra banda, la normativa espanyola dictada en matkria 
d’estrangeria ja prcveu la possibilitat que els estrangers 
(ciutadans O no de la Comunitat Econbmica Europca) pu- 
guin dur a tcmc activitats docents en centres dc carhcter 
públic, eximits, doncs, en aquest cas, de l’ohligació d’abte- 
nir permís de treball, $’admet, per tant, la possibilitat de 
pcrsonal docent al scrvci de I’Administraci6 pública que no 
reuneixi els requisits de la nacionalitat espanyola, si bé 
aquesta cxcmpci6 nom& afccta el pcrsonal laboral. 

Com quc cl requisit de la nacionalitat prbpia pcr a I’accés 
als llocs de treball de I’AdrninistraciÓ pública té el carhctm 
de normativa hhsica, correspon a ]’Estat limitar l’exighcia 
d’aquest requisit per donar coinplimcnt a la normativa de la 
Cornunitat Econbmica Europea. Malgrat aixb, aquesta rcgu- 
laci6 per part de 1’Estat no hauria d’impcdir quc correspon- 
gués a cada comunitat autbnoma determinar quins llocs dc 
treball al sector p6blic dc la prbpia comunitat poden ser 
ocupats per nacionals d’altrcs cstats, i quins es rcscrvcn als 
nacionals del propi Estat. 

El Sindic s’ha adre@ al Dcfcnsor del Poble pcrquk insti 
la modificaci6 de ia normativa vigent i formuli una recorna- 
nació amb el contingut descrit als parhgrafs precedents. 

Uns mesos després quc cl Síndic s’adrecds al Dcfcnsor 
del Poble i abans que aquest tingués ocasi6 de €ormular 
aquesta recornananci6, les Corts Gencrals van aprovar la 
Elci 17/1993, de 23 de dcsembre (BOE númcro 307 de 24 
de dcscmbrc de 1993), relativa a l’accés a determinats scc- 
tors de la funció ptíblica dels nacionals d’altrcs cstats mem- 
bres de la comunitat, que, tal com el Síndic havia demanat 
al Defensor del Poble, modifica la normativa dc firnci6 p6- 
bfica per tal d’adaptar-la a la jurisprudkncia dcl Tribunal de 
la Comunitat ii la qual hem fet rcfcrkncia, i assenyala quins 
siin els sectors als quals poden accedir com a hncionaris els 
nacionals d’altres estats membres. 

Alhora, tal corn ja havia assenyalat el Sindic, s’iIidica que 
corrcspondrh a cada coinunitat authnoma determinar gu ins 
s6n els seus cossos i cscales de funcionaris als quals podran 
accedir cls nacionals dels estats mernbrcs i quins llocs de 
treball concret que comportant l’exercici de potcstats públi- 
qucs,cs rcscn/en als ciutadans del mateix Estat. 

Recomanació sobre aparcaments gratuitq a la vora dc 
les platgcs. (Qucixa núm. 1673193) 

El 30 dc juliol cs rebé una queixa de 336 ciutadans, la 
majoria dels quals residents al municipi de I’Armentera (Alt 
Empordh), per l’acturlcici de 1’Ajuntatnent de Sant Pere Pes- 
cador, quc termeneja amb el primer, de limitar i’aparcarnent 
a les platgcs del seu municipi. 

Suhstancialmcnt, els promotors de la queixa qiiestionavcn 
la legalitat de l’cxacci6 cconbmica que se’ls imposava per 
aparcar els seus vehicles cn tcrrcnys d’6s p6blic, acotats pcr 
l’adrniniswaciri municipal corn il aparcament vigilat on fins 
aleshorcs havien pogut aparcar Iliuremcnt. 
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EI Síndic demani informaci6 a l’Ajuntamcnt de Sant Pere 
Pcscador, atcsa la qual es va intentar un acord enue les parts 
cnfrontadcs, cn el marc de la legisiacih vigcnt. 

No aconseguit I’acord, cl 19 d’agust cl Síndic va dictar 
una resoluci6 que tot seguit s’cxtrilcta: 

L’ordcnaci6 dels aparcumciits a la zona propera a la costa 
6s una funciri de 1’Aju~tmncnt en el marc de les scvcs com- 
pctkncics sobre l’ordcnacíh del tcrritori, si 136 csth sotincsa a 
unes liinitacions en el seu cxcrcici com a conscyükncia d’al- 
tres interessos pliblics concurrents arnk els estrictamcrit lo- 
cals, derivats de Ics particulai-itats de la zona rnaritimo- 
tcrrcstrc. 
i3 Síndic comprrwh quc 1’ AAjuntameiit havia sol-licitat i 

obtingut les autoritzacions mitjmulqatit Ics quals s’ar~icula la 
proteccih deis ahrcs interessos públics esmentats. fis pcr 
aixb que el Síndic va conclourc quc la scruitud de protecci6 
cstablerta ;i la llei de costcs, així com cl ri?gim cspecial de 
protcccili dc I’hren d* influkncia dcl parc natural dels Aigua- 
niolls de l ’Eíiipordh, havien estut rcspcctats, tot assenyulant 
quc competia als brgans que hlzvicn atorgat les autoritza- 
cions vctllar pel compliment dc les seves condicions. 

La scrvitud d’accés lliure i gratui’t R la mar, que cstablcix 
la llci dc costcs, 6s en bcnefici de les persones, i és per aixb 
yuc Iu mera or-dcnacici dels aparcaments dc vuhiclcs, que 
f ix i \  CE scu clzrhctcr vigilat i de pagarncni, no la viilrwrh. No 
obstant aixb, atesa la utilitzaci6 massiva dels vehicles de 
motor com a tnitjh de transport, si tots cls aparcarncnts pos- 
siblcs a les proximitats dc la mar fossiri dc pagament, el ca- 
ricter- gratuilt cic l’accks cs veuria molt limitat. 

La Instituci6 consideri, cn conseyükncia, yrie per tal de 
n o  ignorar la scrvitud cl’accbs lliure i gratui’t a la niar i nu 
vuiricrar el corrclatiu drct (pe sc’n deriva jxr ii tots eIs ciu- 
tadans, calia combinar dos conceptes, cl d’itparcament gra- 
tui’t i c1 de proximitat ii la platja, dc tal tnancia que en 
indrets rannablemcnt accessiblcs a pcu des dc la platja hi 
IwguLs cspais d’aparcamcnt gratuilt, la qual cosa no impedia 
l’cxistkncií1 d’aparcamcnts vigilats. I’cr aixb es va suggcrir 
que s’ habilitessin mncs d’ aparcamcnt lliure. 

Err relaci6 ;mb l’exacci6 dcl preu píihlic pcl scrvci de vi- 
gilhncia dcls aparcaments tnunicipals, es constati que haviai 
cstat acordada de conformitat amb Iu Icgislació vigcnt, En 
canvi, es consiclerh quc la conccssi6 ci’una exernpcili als 
vei’ns dc Sant Perc Pcscador i d’abonaments per temporada 
als propietaris de scgones residhcics i als titulars tic vehi- 
clcs de municipis vei’ns 110 havia respcctal els triimits prcdc- 
terminats il l’ordenarricnt ni el critcri CIC generalitat quc ha 
de prcsidir l’actuaciii pública cn I ’ h b i t  dcls prcus públics. 
També es van fcr unes consideracions sobre el contingut dci 
rebut que cs lliurava als usuaris dc l’apnrcament. 

2,’ Ajuntament acccpth les consideracions del Síndic en 
rclxi6 al document acrcditatiu dcl pagament per I’Qs de 
1’ aparcanicnt i modifica 1’Ordcnant;a Fiscal reguladora de 
1’Trnprist sobre vchicles de tracci6 mechica, en el sentit 
d’incrcrnentar les quotcs tot assenyalant que aqucstcs 4 n -  
cloucn I’abonarnent destinat a Iu utilització dels pkrquings 
municipals durant la tcniporrtda cstiucnca de 19(34>>, no 

consta que s’hagin acceptat les relatives il les zones d’apar- 
cament lliure. 

Recomanacih relativa a I’achraciÓ de la grua municipal a 
Barcelona, (Queixa nrlrrn. 1494/93) 

El senyor M. consideri que havia estat objecte d’un trac- 
tament abusiu per part dc I’hjuntamcnt dc Barcelona, que 
proccdí a fer retirar cl seu vehiclc per la grua municipal a 
ciiusa d’un cx& cn cl tcmps d’estczcionarnent en una zona 
blava. 

Sol-licitat 1’ informe oportú, I’ Ajuntament indici que, 
d’acord amb I’article 20 de l’Ordenlulp de Circdaci6 dc 
Barcelona: 

(<Quan un vehicle estigui estacionat en zona d’cstaciona- 
mcnt regulat i amb horari limitat durant mEs del 100 per 
cent de l’horari inbxirn autoritzat per a cada mna, comptat 
des que hagi estat denunciat per incompliment dc les nor- 
mes quc regulen aqucst tipus d’estacionament, podrh scr re- 
tirat i traslladat al Diphit Municipal. En aquest cas, es 
notificarlt a la perstina que demani la devoluci6 del vehiclc 
Ics despcscs originades, Ics quals s’abonarím d’acord amb 
allb quc determini la icgislacici vigent>>. 

EE Síndic considcrA que uqucst precepte dc I’ Ordenanqa 
Municipal no s’adcquava a la nclrmativa vigent. Perquk, si 
bt5 6s cert quc l’articlc 7 dc la Llei dc Seguretat Vihia pre- 
veu com utla competkncia municipal la retirada dels vehi- 
cles de les vies pilbliques quan olxtaculitzcn O dificulten la 
circulaci6, i, a més l’articlc 38 de la mateixa norma, habilita 
Ics ordenances municipals per dcterrninar els supbsits en 
quk es pot produir la retirada dcl vehicle, cn tot cas s’exi- 
geix que cl vehicle sigui un greu destorb per al trhnsit. 

També I’nrticlc 292 del Codi de Cir-culaci6 indica en 
quins casos els agents de transit podcn proccdir a la rctirada 
dels vehiclcs. Aquest arliclc, quan indica amb carhcter 
exemplificaiiu els supbsits en quk un vehiclc pertorba greu- 
ment la circulaci6, no preveu tampoc cap supbsit de retirada 
del vehiclc anh!eg>> al prcvist f i  1’ Ordcnan~a Municipal 
(aquests supbsits han estat modificats per l’articlc 91 del 
Reglament General de Circulacici). 

Si bé cs preveu la retirada en suphsits yuc afecten un ser- 
vci ptíblic, com cl d’un vehiclc cstacionat en espais reser- 
vats al transport públic, cn aquests casos 1’afcctaciÓ del 
servci té el carhctcr d’afectacih greu de la circulnci6. 

L’article 7 1 de la 1 .lei dc  Scgurctat Viiriu preveu supbsits 
gcnerals en qut els ugcnts municipals poden fcr retirar els 
vehicles dc les vies urbanes. Aquests cascis scin: 
<i 1 .  Cuando constituya peligro o caiise graves perturba- 

ciones a la circuiación. 
>,2. Cuando prrduzcii graves perturbacimes al funciona- 

micnto de un xcrvícjo p6blico. 
>>3. Cuanclo pueda presumirsc racionalrncnte su abando- 

no. 
>)4. Cuando por ra;r,6n dc accidente, n o  pueda continuar la 

marcha. 

- - 
Fascicle tercer 
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))5. Cuando haya sido inmobilizado por  dcficicncias dei 
mismo. 

~ 6 .  C i i m d ~  inmobilizado un vehiculo en ios supucstos de 
infraccióti cornetida por pcrsona que no aciedite su residen- 
cia habitual en territolio cspaiiol, cl infractor persiste en su 
negativa a dcposita o garantii?ar cl pago dcl irnportc dc la 
rnu 1 t a, M 

Aquests supbsits genkrics poclcri scr concretats a les ordc- 
nances municipals, les quals, p r h ,  cn cap cas no podcn ha- 
hilitar pcr a la retirada dcl vchiclc quan no dcstorha cl 
trhnsit. 

Si b6 la manca CIC pagamcnt dcl preu ptiblio implica una 
pertorbació dcl s e m i ,  aquesta pertorbxic5 no justifica la re- 
tir& del vehicle, j a  que no afecta la scgurctat dc la circula- 
cici; la manca d’ abonament del preu pdhlic d’estacionament 
no cquival a la existkncia d’un risc o nlteracici dc la circulu- 
ci6, quc s h  les Úniqucs C ~ U S C S  prcvistcs pcr B li1 retirada dcl 
vchiclc. 

Per tot uix<>, el 3 de desernbrc passat el Síndic recornani a 
1’Ajuntamcnt de Harccloiia yuc modifiyuks o suprimis l’ar- 
ticlc 20 de I’ordenanqa municipal dc circulaci6, dictat sense 
habilitaciri lcgal suficicnt. 

D’altrd banda, urles setnranes després, el Tribunal Supe- 
rior de Justícia de Catalunya, en serrtkncia dc I7 de gener dc 
1994, de la secci6 cinquena (dictada en un recurs-conten- 
c i h  administratiu, intcrposat per un piuticlilar al qual la 
grua havia retirat cl vehicle estacionat en una zona hlava) va 
dcclarar la nullitat dc l’article 20 de 1’Ordenangn de Circu- 
lacici, considerant que aquest iuticle ultrapassa I’iiubilitaciri 
quc l a  llci dc scguretat vihrcia atorga als ajuntaincnts per a la. 
rctirada dcls vchicles, 

El passat 9 de fcbrcr 1’Ajuntamcnt dc Bxcdona va donar 
resposta a la rccomanaciri formulatia. Entkn I’ Ajuntament 
que la retirada de vehicles de les vics urbanes és una obliga- 
ci6 qiie l’ens local t& encomanada i que aqucsta ohligaci6 
no es limita als casos cn qut? s’obstaculitxa o diíicculta la cir- 
culaci6, sinó també a aquells altres en yut? s’ocasiona un 
destorb a aquella. 

L’A-iuntament creu qric un Ús de Ics ZOIICS d’estaciona- 
ment limitat quc superi l’horari establert ocasiona un cibsta- 
cle a la circulaciri i que, en conseqü&ncia, 1x1 de retirar cls 
vchicles estacionats en els quals concorrcn aquestes cir- 
cumstincics. Ih definitiva, I’ A-juntamcnt de Barcelona no 
ha acceptat la rccornnnaci6 que el Sindic li forinulh. 

Recomanaci6 de creacih d’una linea d’ajuts per a la 
rehabilitació de locals de ncEoci en edificis afectats de 
patologies estructurals. (Qucixa núm. 2 153193) 

El senyor A. és propietari d’un local dc ncgoci situat als 
baixos d’un edifici afectat d’alurninosi. Rn soklicilar a la Di- 
reccid Gericral d’ Arquitectura i I Iabi tatgc els ajuts previstos 
a1 Decrct 18511992, dc 4 ci’agost, l i  Ibrcn denegats, atks quc 
cls heneficiaris numes porlcn ser propietaris i usuaris d’ha- 
hitatges dcstjnats a residencia habitual i permancnt. 1)avant 

aquest fet, el senyor A. adret;& la seva queixa al Sindic de 
Grcugc s. 

Ei Centre Tkcnic i de Cooperxi6 per a la Rehabilitacih 
d’Habitatges, a petieid d’aquesta Jnstituci6, informa quc la 
miinca d’un progruma d’ajiits adrcqat als propictaris dc lo- 
cals de ncgocis o titulars d’activitats comercials retarda la 
reparaci6 del parc immobiiiari afcctat pcr patdogics cstruc- 
turals. 

Aixb n o  obstant, cl Ilccrct 18511992 va ser dictat cn cl 
marc d’un  conveni acordat pcr 1’Adrninistració Central i la 
Generali tat de Catalunya que nom& considera protegi blc cl 
dret a un habitatge digric i adequat, previst R l’articlc 47 dc 
la Consti t iic i6. 

Pcr aqucst motiu, e l  Conseller dc Política Territorial i 
Obrcs Públiques, conscient d’aqucst problcrna, havia fet 
gestions prop del Consellcr dc Corncrq, Consum i Turisme 
pcrqui: des d’aquell I)epartament s’estudiés la possihi litat 
de crear una línia d’ajljuts pes a propictaris de locals dc ncgo- 
cis c) titulars d’activitats comercials, i així rnakix va tenir 
convcrscs amb la Fcclemci6 de les Caixes d’Estalvis pcr 
abaratir cls prbstccs que sol-licitessin els particulars en la 
mateixa situacib que cl senyor A. 

Així, doncs, el Sindic dc Grcuges, atcsa la incidhcia que 
aqucst problcrna td cn cl clcsenvoluparnent cie les activitats 
comcrcials, ha rccornanat íd Departament de Cornerq, Con- 
sum i Turisme la creaci6 d’una línia d’ajuts atlrcyada a fi- 
nanqar la participaci6 dcls locals de ncgoci en la rcparacilci 
CIC Ics dcfici&ncics.que presentin cis clerncnts dcls cdificis 
d’hilbitatges on es troben situats. 

Recomanaciaris i suggeriments Renerals e11 relaci6 amb 
els tributs i preus pliblics liquidats en el rchut dc f’aigail 
(Actua& d’ofici 1907192) 

En I’Xnforme emes pcl Síndic dc Greuges corresponent ii 

l’any 1992, s’infmmava de l’inici d’una actuwi6 d’ofici cn 
rclació amb la controvkr-sia quc col-loyuialmcnt ha rcbut el 
nom dc qreu de I’aiguw (BOPC número 99, phgina 6105). 
A continuació es dóna cornptc dc Ics actuacions subse- 
güents it la data dc tancament d’aquell informe. 

EI 21 d’abril dc 1993, el Síndic va oferir la scva rncdiacici 
entre una plataforma reivindicativa que qiiestionava cl prcu 
dc I’aigua i la composicili dcl rcbut corrcsponent, d’una 
banda, i ,  dc l’altra, els agcnts públics contra els quals, de 
Corma directa o indirecta, s’aárepva la reivindicaeici. 

La plataforma estava intcgrada pcr Ics cntitats segiients: 
Confedcraci6 d’ Associacions de Ve’ins de Catalunya (CON- 
FAVC), les organitzacions de consumidors Associaci6 de 
Consumidors dc la provincia de Barcelona, Consum Rcbcl i 
Organitzaci6 de Consumidors i Usuaris de Catalunya, a mes 
a mes dcls sindicats Uni6 Gcncral dc Trchalladors i Comis- 
si6 Obrera Nacional de Catalunya. 

Les organitzacions a les quals es plantejavcIi les dcrnan- 
des de la plataforma cren els departiimcnts CIC Política Terri- 
torial i Obres P6hliqucs i de Medi Ambient, dc la 
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Gcneralitat de Catalunya; 1’ Entitat Mctropol itana clcls Ser- 
vcis HidrBiiIics i dcl Tractament dc Residus; Ecs organitza- 
cions associatives municipals Associaciii Catalma dc 
Municipis i Federacici de Municipis de Catalunya, en tant 
quc rcprcscntants dcls ajuntarnents de Catalunya, i, cncara, 
Ics agrupacions d’cniprcscs subministraclorcs dc scrveis 
d’aigua dc Catalunya. 

Tksprés de mesos d’intenses ncgociacions, que 110 pro- 
duiren un acord global, el 17 dc noveiribrc cic 1993 cl Síndic 
don& per. finalitzada la seva mediació. l’osteriorrncnt, a final 
d’any, en exercici de les filcultats de supervisi6 de I’Admi- 
nistraci6 pliblica quc tk conferidcs, el Síndic va adrqar-se a 
Ics diverses administracions i cls EonnulB alguncs rccoma- 
nacions i suggeriments. 

Tot seguit s’extrxten la valoraci6 i les conclusions quc 
rccull cl document h a 1  de la mediaci6, 1 postcriomcnt es 
fa  c l  matcix amb cl contingut dc la rcsolució finiil. 

Contingut del document final de la Inediacih 

La inctodologia dc trchail crnprada durant cls gairehe sct 
i m s o s  que va durar la mediaci6 va corisislir a agrupar en 
quatrc grans tilocs totes les qüestions y c  calia analitzar, i 
intentar cercar punts d’acord en cada un ci’clls, tot delimi- 
tant els punts en qul: l’acord no  s’assolia, per tal cluc final- 
ment les pmts en fessin tina valomci6 global. 

Els apartats cn qui: cs va dividir cl cas per aconseguir-nc 
una nnhlisi operativa van scr cls segiicrits: 

1 .- Taxa d’elimhaci6 de rcsidus sblids urhans. 
2.- Tncrcincnt dc la ‘hrif¿¿ dc Sanejamcnt. 
3.- Chnon d’Tní‘ríistructiira 14idriiuIica i altres tributs i 

prcus públics afectats a inversions CII obrcs hidrhu liqucs. 
4.- Homogcncikacili de la normativa reguladora dels 

su bniinistramcn ts. 
El Síndic destach l a  corrccci6 amb qui: cs  va  produir la 

negociació entre les parts, les quals van respectar cn tot mo- 
iricnt Ics regles prkviariienl convingudes, en particular la pa- 
ralitzaci6 de Ics mobi litzaciom m n t r c  es ncgociava i, 
d’altra lmnda, In suspens% en el cobrmicnt cn via cxccutiva 
dcls tributs i cn la tallada del subministrament. 

El 22 d’octubre, íinalitzat el debat ric Ics qüestions prc- 
vistes, les admitiistracions van assenyalar que les propostcs 
formulades fins aleshores eren les rnliximcs quc cs podicn 
fer a Ics reivindicacions dc la plataforma i que, cn consc- 
qiibncia, sobre aquestes propostes s’hnvia tic produir la res- 
posta de la plataforma; qucs ta  va demattar un pcríoclc de 
rcflcxi6, que es tan& cl 17 dc novcmbrc, com s’ha dit, sen- 
sc acord. 

Les raons que van muiirc cl Sindic R acccptar la petici6 
dc mcdiació de la. plataforma i a proposar-la a les adrninis- 
tracions van ser diverses, perb cal destacar-ne: 

a) el fet que el desenvoluparncnt rcglamcntari de determi- 
nades normes que creen ingressos dc carkctcr pribtic rela- 
cionats amb el cicle de I’aiguu pogucssin vulncrar algun 

dels drets que els principis bhsics del sistema tributari reco- 
neixen als ciutadans; 

b) que i’aplicació de determinades mesures en el procés 
de liquidaciri d’ aquests ingressos produis cfcctes no volguts 
pcl legislador, pcr a les unitats familiars de pocs membres i 
poc consum d’aigua i per i1 les famflies nombroses; que les 
previsions cn relaci6 amb la recaptació d’ aquests ingressos i 
de la de tributs aliens al ciclc hidrbulic no s’ajusth cn algun 
punt a les disposicions de les normes tributaries. 

El Sindic considcrh quc cls prc-acords assolits cn cl curs 
de la mcdiacici, condicionats a 1’acm-d global, donaven una 
resposta satisfactbria a les objeccions a quh fan referhncia 
els dos parigrafs anteriors. Aixb no impedia que la platafori 
rna pogu6s considcrar, legítirnamcnt, quc la propostíi 
d’acorcl global no cra satisfactbria en daci6  amb la totalitat 
de les reivindicacions formulades. 

Tot scguit es deixa constancia succinta dels punts en els 
quals Ics posicions seguien allunyades i d’aquclls en qu& 
s’assolí un prc-acord, tots cls quals s’havicn posat de mani- 
fest cn cl curs de la mediacib. 

Eis punts en quE no s’hwia aconseguit un pre-acord eren 
els segijents: 

- varifes de la TERSU (Taxa d’eliminació de residus 
sblids urbans) i dc la TCGS (Tarifa ComplcmentRria de Ca- 
rantia de Subministramcnt) pcr a 1994, gcstionadcs pcr 
I ’ Ik t i tat  Metropolitana de Scrveis I-Iidrhulics i Tractaincnt 
de Rcsidus; 

- rcstablirncnt d’una bonificaci6 en la TERSU i en la 
Taxa de Clavegueram, als pensionistes perccptors dc pen- 
sions no superiors a l’import del salari mínim interprafes- 
sional i als aturats que reben subsidi rtssistencial o 
prest ac ion s s imi I ar x ; 
- no acccptació pcr part CIC 1’Ajuntarncnt de Barcelona de 

la pssibilitat d’articular un proccdiment de cobrament dc la 
t a u  dc rcsklw scparslt dcl rcbut dc l’aiigua, si M el matcix Ajun- 
tament no en descanava totalment una eventual wmptacio; 

- la incorporaci6 dels sindicats i de la COWAVC al 
Consell de direcció de la Junta dc Sanejament; 

- la niodificaci6 dc la Llci S/lY90 d’infrastructures hi- 
drhuliqucs i altra normativa connexa, per tal de lirnitm per 
llcj la cl‘rrega econhrnica a traslladar als consumidors d’ai- 
gua mitjanpnt tributs i preus pdblics afectats al finarqa- 
mcnt d’obrcs hidriuliques i la posterior refosa dcls divcrsos 
conccptcs en un de sol; 
- la supressi6, amb efectc del primer de gencr de 1994, 

del tercer bloc de consum i successius (4t,..) cn Ics tarifes de 
subministrarncnt d’ aigua quc en tinguessin d’cstahlcrt. 

Eis punts cn els quals s’havia assolit un pre-acord eren 
aquests: 

En primer HOC, tal vcgada el mks important, s’havien aco- 
tat millor que no pas ho  estavcn cls límits a la utiIitz,aci6 del 
rcbut de l’aigua com a instrument dc gesti6 cobratbria dc 
tributs i preus públics. 

En rclacib amb cls difcrcnts conceptes tributaris que ac- 
tualment es cobren mitjanqant l’esmcntat rebut, s’havien 
aconseguit els scgiients acords parcials: 
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1 *+= Taxa d’eliminacici de residus sblids urhaws (TERSU): 
- compromís de I’Entitat Metropolitana de Scrvcis Hi- 

clriulics i Tractanrcnt dc Residus cl’efectuar, abans de I’inici 
cic I’exercici de 1994, una campanya d’inforrnacih sobre cl 
scrvci metmpoliti de tractament de rcsidus i sobre Irz dcsti- 
nació dc la taxa quc cl tinanqr?; 
- compromís de la mateixa entitat d’articular, amb el’ecte 

de 1’1 dc gener de 1994, un procedimcnt de cobrament dc la 
taxa, scparat dcl rebut dc l’aigua, al qual es podrien acollir 
cls contribuents que ho dcsitgcssin. 171 1994, l’cntitat bonifi- 
caria un 1 % de I’irnport de la taxa als contribucnts que efcc- 
tucssin ei pagamcnt conjunt amb c l  rebut de l’aigua, 

2.-Incremcnt de Tarifa de Sanejamcnt(1TS) 
- comprcmis que la contaminació dornksticn i industrial 

en I’aplicació del cinon de sancjamcnt es tractarien dc for- 
tna diferenciada, per tul d’aconscguir u n  just repartimcnt dc 
les chrregucs dcl sancjamcnt, en funci6 de la catitamiiiacici 
causada pcls usuaris; 
- acord d’establir un sistema dc rctoin de Iu part de l’im- 

port de 1’ITS corrcsponent ii I’excis cntre cl ccinsuin efectiu 
i cl mínim cstableit, per a pciisiionistes nmh ingrcssos d’um 
quantia 110 supefioc al saiari mhim interprofessional i atu- 
rats que rekcn subsidi assistcncial o prestacions similnrs; 
- el creixemcnt dc I’JTS per a usos dornkstics, fins a 

1995, com a mhxim dc I’IPC. 

3.- C h o n  cl’hfrastnrctnres I-Iidrhuliques 
- mantenir, tot el 1994, I’import del component d’inver- 

si6 de la tarifa de la xarxii hiisica que gestiona la Generali- 
tat, als preus establerts el 1991; 
- mantenir la congelaci6 del c h n m  d’infrastmctures hi- 

driwliyues als preus de 1992, fins al 1995; 
- compromís del Departarncnt dc Politica Territorial, que 

I’uportaciri per a obres hidr8uliques amb cirrec als pressu- 
postos de la Generalitat continuaria creixcnt fins a igualar, 
cl 1995, I’anualitat generada pel &on d’infr;rstructures hi- 
drhul iques; 
- acord d’cstablir un sistema de retorn de la part de I’iim- 

port del cinon d’infrastructurcs hidriuliques corresponent a 
I’excis cntrc el consum efectiu i el mínim establert, per a 
pcnsionistcs amb ingrcssos no supcriors al salari mínim in- 
tcrprofessional i aturats que reben subsidi assistencial o 
prestacions similar. 

Pcr LI les famílies nombroses, s’acordi de fixar també un 
sisterna de retorn, cn la linia de I’estabiert cn la Llci dc 
Prcssupestos de 1993, que eviti ut1 gravarnen supcrior a 
causa dcl nornhrc de membres dc la unitat familiar. 

4.- Homogenci’tzació de la normativa reguladora dels 

- Que les organitzacions associatives municipals, les cn- 
titiits yuc intcgren la plataforma i les agrupacions kl’cqirc- 

suhministr amcnts 

scs subrninistradnres continuaran trcballnnt pcr tal dc poder 
consensuar, en un termini de tTes mesos, un conjunt de cri- 
teris quc les organitzacions associatives municipals pogues- 
sin rccornanar als seus ;issociats que incorporin en els 
reglaments de scrvcis d’abustnment d’aiigua i Ics respectives 
tarifes. 

EI Síndic, un cop finalitzada sense acord la mediació in- 
tcntada, manifesti cluc prosseguiria norrnalrncnt la seva tas- 
ca dc supervisió dc Ics administracions, pcr tal que les 
previsions de Ics nomes regiamcnljries cn relació amb cls 
ingressos dc cariicter públic que es recapten rnitjanqant el 
rebut de l’aigua, tant com I’aplicació quc se’n Ces, respec- 
tessin en tot rnomcnt els drets que els principis infnrrn, rl  d ors 
del sistema tributari reconcixen als ciutadans. 

E1 Sindic lamenta la impossibilitat dc tancur un acord 
global i ,  scnsc prejutjar el captenimcnt que a partir 
d’alcshorcs prcnguessin Ics parts afcctadcs pel conflicte 
-administracions, entitats subministradores i entitats inte- 
grades c2 la plataforma- exhorti Ics administracions pcí- 
bliqucs a mantenir en Ics SCWS actuacions cls criteris 
recollits en aquclls pre-acords que potcnciaven els drets 
que i’ordcnatncnt jurídico-tributari rcconcix als ciuta- 
dans. 

El Síndic insti la plataforma d’cntitats pcr tal que en cl 
termini més breu possiblc trobés altres mitjans per i‘cr 
arribar els seus criteris a les adrninistr;icions, rcnunciant a 
i’impagament dc les tarií‘cs de subministramcnt i l’in- 
com- pliment dc dcs obligacions fiscals lcgalmcnt csta- 
blertes. 

D’altra banda, el Sindic insti totes les parts a mantenir el 
taranni dialogant cluc s’havia mostrat un vchiclc aptc pcr 
aproximar pos ic ion s. 

Contingut de la resohció del Sindic 

Tal com s’liavia anunciat U I  finul de la mcdiaciri, cl Sín- 
dic, fcnt fis dc les facultats de supervisi6 de l’Adrninistraci6, 
fix& la posici6 quc s’eextracta tot seguit. 

En primcr lloc va fer ressaltar que les administrueions ha- 
vien tingut una actitud dialogant, com ho acreditaven cls 
acords inicials, per b i  que condicionats a un pactc global, a 
quk ja s’havia arribat. 

La presa de posici6 va scr difcrenciada cn rclacib amb 
cada una de ics administracions, i de forma tambe difercn- 
ciada s’cxtracta. 

En relació amb els h b i t s  de compctkncia dels departa- 
ments dc Politica Territorial i Obres Whliques i de Medi 
Ambient, els critcris del Síndic cs van articular en rclaciii 
amb quatre grups de qüestions: l’exacci6 de I’Tncrement de 
Tarifa de Sariejanicnt (ITS) i del Cinon i d’Infrastructurcs 
I-lidriuiiqucs (CU-I); la modificaci6 de la Llci 511990; cls 
augrncnts d’iTS i del CIII, i ,  finalrncnt, cls rninirns i les bo- 
nificacions. 
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];’exacció de I’ITS i del CIR 

El SÍndic recordi que el Parlament de Catalunya té potes- 
tat pcr cstablir tributs en el marc de la Constitucib, 1’Estatut 
i l’ordenamcnt jurídico-tributari i que, en conseqükncia, no 
cornpctia a la Institucih de valorar si les despeses pdbliyues 
esnrcrqadcs en el sanejament de l’aigua o en la construcció 
d’infrastriictures hidrhuliques s’han de h a n g a r  en tot o cn 
part íimb impostos generals o amb tributs el rendiment dels 
quals s’afccti cxprcssamcrit ii aquestcs finalitats, atks que, 
en la mesura cluc s’acompleixin els cictcrminis fixats a l’arti- 
CIC 31 de la Constituci6, tant u n  sistema com l’altre respec- 
ten els tlrcts quc  1’Et;latut d’ Autonomia li encomana 
protegir. 

TamM va rccordar que el Parlament havia optat per un 
sistema mixt, tot cwant uns tributs el rendiment dels quals 
s’afecta al íinanqamcnt dcl sancjaincnt i cic la construccih 
d’obres Iiidrauliques i que la primera acci6 del Sindic da- 
vant les queixes dels ciutadans cnfrorit IICI sistema api+ovat 
havia de consistir a analitzar si cl desenvolupament regla- 
incntari dc la lcgislaciri que crei el sistema, tant ccm l’apli- 
cwió quc s’cn fcs, respect;iven aquella Icgisl:tcii3 i el 
conjunt dc l’ordciiarncnt tributari. 

En aquest sentit es féu esment dcl Decret 32011990, de 21 
dc dcscrnbre, pel qual s’uprovi el Regiament dc desplega- 
ment del títol 2 del Decret Legislatiu 111 988 i del títol I dc 
la Llci 511 990, d’hfrastmctures Hidriul  iqucs dc Catalunya. 

E1 Decret esmentat (ad. 28.2. c) cstablcix que: d ,cs  enti- 
tats suhministradorcs n o  podran dcsglossar, dcls rebuts peli- 
dents dc cobrament, l’iniport de l’incrcment de tarifil dc 
smcjamcnt i del c h o n  d’inl’rastructum hidril~llica abans dcl 
3 1 dc dcscmbrc de I’any següent al d’ernissih. L’iiicompli- 
ment d’aquesta prohihici6 cs lipifica com a infracció, i s’hi 
assigna una sanci6 (articlc 26.3 dcl mateix Dccrct). 

Tnl com van palesar totes les parts concernides en el pro- 
cds negociador de la mcdiiicih, la ulililmcici dc la hcturdre- 
but del subtninistramcnt d’aigua com a eina de gcstici 
cobratbri;x dcls coiiccptcs tributaris csnicntats, increment de 
tarifa. dc sanejament i chnon cl’ infrastructures hidrhliqucs, 
en cap cas no podia disminuir Ics garanties recollegudes als 
ciut;tdans pcs Ics nomes reguladores cle la gestici i recapta- 
ci6 tributhrics. 

6s per aixb que el Síndic es plnntcjh si les disposicions 
contingudes a 1’articEc 28.2.c), cn rclaciii amb cl 26.3, tots 
dos rlcl 1)ccrct 32011990, afchlicn o contravenien Ics gami-  
tics que l’ordenameiit tributari rcconcix als ciutadans. 

Per intentar dcterrninar-ho, s’ analitzaren els efcctcs quc 
provocaven aquestcs disposicions. 

En el cas que irn ciutndh decidis impugnau. I’import que se 
li  liquidava per increment de tarifa de sanejarncrit o l i  chnon 
cl’infrastriictures hidrhuliqucs i sol.liicitds la suspcnsili dc 
I’exccutivitat dc l’acte, aixb es, demorar cl pagament fins 
cluc es rcsolgtiLs cl seu rccucs, es trobaria cn la tcssitura 
ci’havcr dc deixar impiigat cl preu 1le1 suhininistrarncnl, amb 
la qual cosa la companyia subministradora cstaiia legitima- 
da per tallar-li el subniiiiislramcnt cl’aigua, despt6s d’ncom- 

plir un scguit dc requisits. Per tal que la tallada de subminis- 
trament n o  es produis, caldria que 1’abonat oferís el paga- 
ment il la companyia d’una forma fefaent. 

En cl supbsit que I’abonat oferís el pagament de Sorna fe- 
faaent, cl Síndic cnlcngue quc la companyia provei’dorii hau- 
ria d’abstcnir-se d’aplicar mcsurcs dc pressió sobre 
l’abanat, no podria proccdir a suspcndrc-li cl subministra- 
ment i cs vcuria abocada a dcixar cle pcrcebrc cl preu que 
legítimmcnt li correspongues pcr raó del contractc subscrit 
atnh I’abonat i pel qual realitzava una prestació, cl submi- 
nistrament. 

Atks quc I’ Administracih disposa dc la ficultat d’cxccu- 
ci6 fiirqosa dcls seus actes i que, en CM d’impagamcnt dcls 
crkdits tributaris quc td, esta habilitada a piwedir al cons- 
trenyiment sobre el patrimoni del deutor, semblava que la 
finalitat dc Ics disposicions comcntadcs cra estalviar d’ha- 
ver de rectirser a la via executiva pcr imports de poca quan- 
tia quc fcicn difícilment rendiblc aqucsta mcsura. 

Per aconseguir aixh, cluc en opini6 del Síndic 110 era  
prbpiamcrit susceptible de critica, sc seguia un procediment 
quc SÍ yuc ho era; impedir quc 1’abonat complís l’obligacih 
cle pagar el subministrament d’aigua i privar la companyia 
de rebre cl preu a qui: té dret. 

Ultra els perjudicis cvidcnts que aqucstes disposicions 
comportavcn tant per als abonats subministrats corn pcr a 
Ics crnprcscs subministradores, també cs plantejh en quina 
mesura el Decret 3201 I990 respecta el principi de reserva de 
llei i dcsenvolupn les llcis quc p r c t h  cxccutar (Dccrct Lc- 
gislatiu 111988 i Llei 5/1990), o be innova l’ordcnanlcnt 
més cn lh  del punt a quk la llei el faculta, tmnsformnnt 
l’obligaci6 de pagar el preu dcl contracte en una obligaci6 
acumulada i indivisible que comprbn cl preu del contractc i 
1’ import dcls tributs considcrats. 

EI Sindic n o  qüestioni la dccisih p~iblica lcgitiina cluc cs- 
tablcix que el cost de I’aigua que els abonats a les com- 
pmyies subministradores obtcncn a través de les aixctes ha 
d’incorporar, en tot o en part, el cost de les captacions, el de 
la portada dc l’aigua dcs dc Ics fonts fins a la xarxa de dis- 
trihuci6 i el de dcpurar la que torna a Ics llcrcs. Tampoc no 
qiicstionh que I’irnpagament de les obligacions fiscals ha de 
ser perseguit en la mesura quc 6s una manifcstaci6 d’insoli- 
duitat. 

Ara M, cl Siridic manifesti el scu desacord amb el recurs 
a uns mecanismes compelditius sense previsici legal sufi- 
cient. 

TamM asscny a l i  que el sistenia dissenyat pes acoriscgu ir 
el pagament automhttic amb la presentacili dei rcbut de I’ai- 
gua €cia fallida des que un grup #entitats i de ciutadans ha- 
vien posat dc rnanifcst cluc la coerci6 amb que 
implícitament s’  arncnaqava -111 tallada dcl suhmitiistrarnent 
d’aigua pcr I’impagamcnt dels tributs ITS i CIH- no cs po- 
dia udmctr-c. D9 altra bancla, Ics previsions normatives yuc 
aparenttnent l’cmparavcn, cn tant cluc una part dels ciuta- 
dans les considcravcn injustcs i contrhries a l’ordenamcnt, 
donaven un plus de lcgitimitat a la reivindicxici cpc, anava 
m @ s  enlh de la  pretensi6 d’aconscguir una clarificacih de 
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les facultats dc l’hdministració c) el restablirncnt de la lega- 
litat, eventualment conculcada. 

Per tot aixb, el Sinilic va creure urgent la modificació del 
Decret 32011990, suprimint-nc la previsió de la lletra c )  del 
número 2. de l’article 28 i les normes concordants cstabler- 
tes a l’article 26.3.~) .  

Així mateix, considerh també urgent que s’articulés un 
procediment de cornunicaciri de les companyies su bminis- 
triadores amb l’Administrxi6, pcr notificar l’incomplirnent 
de Ics obligacions tributhies lcgalrnent cstablertes, i que 
l’Adrninistraci6 procedís contra els dcutors cn la forma pre- 
vista per l’ordcnurnent jurídico-tributari, cvitant la discrimi- 
nació que la seva impunitat provoca als ciutadans quc 
compleixen les csrnentades obligacions. 

Modificació de la LIei 511990 

LGS propostes de la plataforma dc rncrdificar. la Llei 
511990 d’infrastructurcs hidrhuliqucs, per- establir el cnfi- 
nanGament entre les aportacions dels prcssupostos de la Ge- 
neralitat i cl CIH, de forma que, a partir tic 1995, aquellcs 
fossin com a mínim dcl 50%, i de dcmanar la supressió del 
tcrcer bloc dc consum cn Ics tarifes de 1’8rca nretropolitana 
de Rarcelona amb efccte de 1’ 1.1.94,., també va ser aborda- 
da, encara quc no afeciks directament els departaments dc 
Politica Tcrritorial i dc Medi Ambient. Aquesta rcivindica- 
ci6 plantcjava unes pretensions que cl Govern, en tant que 
titular de la iniciativa legislativa, i les administracions, com- 
petents com són per aprovar les tarifes, podien acceptar o na 
acceptar, pcrb sobre les quals cl Síndic no s’havia dc pro- 
nunciar. 

Tant una proposta com I’altrii eren qualitativament difc- 
rents. L’una demandava l’exercici CIC la potcstat legislativa, 
i l’altra, I’exercici de la potcstiit tarifhria. També crcn dife- 
rents cn la incsura que, quuii sc sol.licitava la mcdifiwci6 de 
la Llei 511990, cs plantejava quc un comprornis politic i 
cconbrnic d’un govern determinat s’clev6s al rang dc llei de 
cornplirnent obligat per a qualsevol govcrn futur; en canvi, 
la proposta dc modificaci6 tarifaria a I’hca inetropolitana 
de Barcelona se circumscrivia a iina valoració discrecional 
sobre la tnanera millor dc repartir els costos del subminis- 
trament d’aigua cntre els usuaris, atcncnt a critcris de capa- 
citat econbmica i de foment de í’cstalvi del consum. 
Es va fer pal& que tant en un cas com en I’aitre no es do- 

nava una unitat de solució jusla, sin6 quc hi havia divcrses 
solucions possibles, igualment legítimes, cntsc les quals cl 
subjecte cornpctcnt -govern o Administracici, segons cl su- 
pbsit- hauria de triar, i es pcr aixb que I’ahstenció del Sin- 
dic semblava del tot escaient. 

Augments d’ITS i del CiEI 

€51 relaciri amb els increments dels tributs per l’exercici 
de 1994 i successius, així corn dc l’articulacici tl’un sistema 
dc devoluci6 d’unrz part del I’TS i dcl CU1 a dctcrrninats 
col-lectius, cs van fcr Ics consideracions scgücnts: 

- la fixaci6 de les tarifes de tributs finalistes per un exer- 
cici esta en funció dels objectius de finanqament que es pre- 
tén assolir; eiementals raons de prudhcin aconsellen no 
menystenir la situació ecanbmica general, en Ia mesura que 
rcpercuteix en el nivell de renda disponible dels contri- 
buents, i, en conscqühcia, cal tenir present, no sols el pro- 
jecte que es preth realitzar, sinó programar-ne 1’ execuci6 
en el temps d’acord amb les possibilitats reals de finanp- 
mcnt; 
- cls principis dc capacitat econbrnica, igualtat, progressi- 

vitat i no abast confiscatori, cstahlerts a I’article 31.1. de la 
Constitucih, són de compliment obligat, tot i haver de ser 
ponderats amb el fet quc la progressivitat és un principi quc 
es predica del conjunt del sistema, i no neccsshriament de 
tots i cadascun dels tributs que I’integrcn. 

LCS tarifcs que s’havien aprovat pcr ITS i CE1 s’ajusta- 
ven als acords a quk s’havia arribat durant la mediació i es 
destach ei fet que s’hagucssin mantingut els pre-compromi- 
sos subscrits amb la plataforma d’entitats, malgrat que no 
s’assolis un acord global. 

A conseqü@ncia de I’augment dcls tributs cxisteiits i, so- 
brctot, de la crcaci6 de noves figures tributhies, cls impos- 
tos i taxcs quc incorpora la factura dc l’aigyii van augmcntar 
de 1983 ii 1993 en un 770%, concentrant-se una part molt 
significativa d’aqucst incrcmcnt els anys I 990 i i99 1 .  

Després de rcconkixer l’esforq fet els anys 1993 i 1994 
per les administracions per contenir aquests tributs, s’asscn- 
y d h  que, atesa I’cxperiencia adquirida en aqucst procés, en 
particular en relació amb cl punt en  quk una part dcls ciuta- 
dans troben que els increments s6n cxccssius i fins i tot abu- 
sius, scrnblava aconsellabk que els futurs evenhials 
incrcnicnts dc la pressih fiscal, per la via de la creaci6 de 
nous tributs, s’acomdcssin ii un procks invcrs a1 scguit. 
Ayucst procés podria consistir a crcar la nova figura, amb 
imports petits i fins i lot simbblics, fins que s’hagués conso- 
iidat corn a ingrbs públic diferenciat, per proccdir, a partir 
d’aquest morncnt, a un incrcmcnt gradual en el tcrnps, en 
comptes de crear la figura a uns imports ja foqa clevats, i, 
desprks, en anys successius, reduir-los D congelar- 10s. 

La consideració antcccdent es va fcr amb vista a facilitar 
dadcs per a la rcflcxi6 de Ics administracions, de manera 
quc, si ho consideravcn oportií, traguessin les scvcs prbpies 
co~~clusions, perb sense formular un suggeriment directe, 
atks que I’irnbit era mks d’oportunitat quc no pas de legali- 
tat. 

Mínims i bonificacions 

No scmbla yuc els mínims, corn um component de la tari- 
fa d’aigua, provoqucssin una reacci6 contrhria dels ciuta- 
dans en aquclls indrets on es mantenia aquest sistema 
tradicional dc facturaci6, davant d’altres instruments tic fac- 
hracici més recents en el temps, COM ara la quota dc scrvei. 

En canvi, Ics critiques ii Ia previsiij de mínims C O ~ ~ C X O S  a 
uns impostos finalistes per al sancjament i Ics infrastructu- 
res hidrhuiiques havien sovintejat dcs de col-lcctius f o i p  di- 
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versos, com ara ciutadans a títol particular, organitzacions 
associatives dc la terccra da t ,  etc. 

ds per uixb que es tenia la sensacih quc les expiicacions 
donades en el curs de la mediacili per justificar I’exaccici 
d’uns mínims cren descmegudes o no assumides per la ma- 
joria dels ciutadans. Tant en un cas com cn lya1tre5 cl Sindic 
entengué cluc s’imposava iina actuaciG divulgativa dcls po- 
ders públics. 

Si 6s neccssiui garantir un flux dc recursos per mantenir 
opcratiu un sistema, per exemple el dc sanejanicnt, amb in- 
depcndkncia que la seva utilitzacih sigui més o rncnys gran; 
s i  les scgoncs residkncies cxigcixcn una xarxa capag d’ab- 
sorbir unes puntcs d7ahocarncnts, encara quc aqucstes no- 
mds es produeixin durant un pctit pcriode en tot l’any, aixb 
s’hiiuriii d’explicar dc fortna comprcnsible als ciutadans, i si 
s’hiwiii fet, no s’havia cntEs: pcr tant, cs pensi quc no s’ha- 
via explicat prou. 

1 Jltra lu ncccssitai d’aguesta divulgaci6, amb l’extensi6 i 
intensitat cluc la mateixa hdrninistraci6 ha de definir i quc 
cn conscqükncia pot abastar altres qiicstions dcl cicle hi- 
ctt-$dic que tambe requereixin scr divulgadcs, c;il plantcjar- 
se els efectes no volflits del sisterna, fruit dc la comhinacic‘, 
del re-ecjuerimcnt dels mínims i Ics unitats familiars dc poes 
iricrnbres, normdmcnt integríides pcr gcnt gran, de poc con- 
siini i de iiivclls dc rcnda baixos. 

En cl cas cspccífk dcl CII-I, conseyükncia de la oomhina- 
ci6 de la progrcssivitat dc l’impost amb unitats familiars 
nombroses, es cotisidcrh que les raons quc van moure a Im- 
vcurc uiics dcvolucions en la T,lci dc Pressupostos per. al 
I 993 suhsisticn i justificaven articu1;ir un sistema de retorn 
com el quc s’hhavia previst en el curs de la mediacili. 

E n  rcsurn, es consideri que s’havien d’adoptx Ics mcsu- 
ES cscaieiits per evitar els cfectes no volguts del sistema de 
finanpnent d’infrastructurcs i scrvcis que es basa cn I’ITS 
i cl Cll-I. 

AtEs cluc cl Parlament de Catalunya havia adoptat un dc- 
tcrrriiiii cn rclaciri amb el CiU en l’article 34 nlirncro S i 6 
de la 1,ki dc Pressupostos de la Generalitat dc Catalunya 
per ii 1994, sy  csqucia fixar el proccdirncnt que pmsihilités 
les dcvolucioris previstes CII aquesta Ilci i en la de Pressu- 
postos de 1993. 

Pcr tot aixb, d’acord amb les funcions que I’article 35 dc 
1’Bstatut ci’ Autonomia de Catalunya li cncornana, cl Síndic 
resolgud cl que tot scguit cs rcproducix literalmcnt: 

I< I- Recomanar la modificaci6 del Decret 32011 990, su- 
primint-nc la previsi6 de Ili llctra c) del númcro 2. de I’arti- 
cle 28 i Ics nomes concordants estd7lcrtcs i-l l’article 

n2- Recomanar 1’ articulació d’un procediment clc comu- 
nicaci6 pcr Ics companyies suhministr:idores a 1’Adminis- 
traci6, dc l’incomplirncnt dc les obligacions tributhries 
legalment establertes cn relació amb i’ITS i el CIl1, pcr tal 
que 1’ Administració exerceixi les sews facultats amh vista a 
realitzar els crkdils al seu favor. 
a3- Suggerir que s’endcguiti Ics actuacions necesshrics 

pcr divulgar entrc els ciutadans les r a m s  que justifiquen 

26 * 3 .c> . 

l’cxacci6 d’uns mínims cn els tributs de la. Generalitat el 
rendiment dels quals s’iifecta a realitzar obrcs i serveis rela- 
cionats amb el cicle hidriuiic. 

)>4- Suggerir que s’articuli un sistema dc devolució de 
l’impert de I’IITS corresponent a l’excés entre el consum 
efectiu i el minim establert, que cviti traslladar sobrc el con- 
junt dels ciutadans el finanqamcnt dc les necessitats de sa- 
ncjamcnt derivades de les scgoncs rcsidhncics. 

~ 5 -  Recomanar que es dicti la noma rcglamcntiria que 
ha de fixar ei procediment que possibiliti cxcrcir el dret de 
devolucici prcvist cn Ics lleis de pressupostos de la GencraIi- 
tat per al 1993 i 1994 en relació amb els contribuents pcr a 
usos domkstics del Canon d’hfrastructures Hidrhuliquew, 

En relació amb 1’Entitat Metropolitana dc Serveis Hi- 
drLulics i Tractament de Rcsidus, cs dcstach quc 1’0rde- 
nmqa Fiscal de la Taxa de Gcsti6 de I<csidus pcr a 
I’cxcrcici de 1994 s’havio modificat per pcmctre que els 
usuaris desvinculcssin la quota d’aquesta taxa de la factura 
dc I’aigua, mantenint un dcls pre-acords ii qui? s’havia arri- 
bat durant la negociaci6, malgrat la manca d’acord global. 

Finalmcnt, cs va suggerir d’iniciar les actuacions ne- 
ccsshries per divulgar cntrc els ciutadans I’cxistkncia, Ics fi- 
nalitats i realitzacions del servei nietropolith dc gcstió de 
rcsidus i de l’us dc la taxa que el financa. La motivaciri 
d’aquest suggeriment 16 una rel doble: que el millor inccniiu 
dcl pagament del tributs 6s el convenciment dels contri- 
buents que els recursos quc aporten a les administracions 
scin necessaris i hcn utilitzats i que, d’auquesta rnancra, 
s’acompleix el mandat constitucional als poders ptíhlics, dc 
prornour-e ia participacid dcls ciutadans en eis ufcrs públics, 
CII la mcsura que la informació @s requisit irnprcscindible 
pcr ii una participacih efectiva. 

Recomanació relativa al recbrrec percebut per 1’Entitst 
Metropolitana de ‘rransport sobre l’lmpost de Bens 
Immobles. (Queixa niun. 11911192) 

Ai llarg tic 19’32 i en el decurs de l’any 1993 divccsos ciu- 
tadans van presentar escrits de queixa manifestant cl seu de- 
sacord cu veure’s obligats a satisícr un rechrrcc sabre 
I’lmpost dc Bens himobles per f i n q a r  cl transport rnetro- 
polita de Rarcelona, quc per primera vegada s’cxigia als 
coiitribucnts en el rcferit cxercici 1902, i quc es va imposar 
igualment durant 1993. 

La disconformitat dels contribuents es basava en el fet de 
veurc’s obligats al pagament d’un noli concepte tributari, si 
bé els rcctamants especificamcnt van fonamentar les S C V ~ S  

queixes en els motius següents: 
- rnancii d’infnrmació respecte a la natturalcsa, finalitat i 

contingut del citat rechec; 
- incxistkncia d’una prirncra liquidaci6 i omissi6 de re- 

cursos o accions legals que s’hi puguin interposar; 
- obligaci6 de pagament d’iin ingrbs dc dret públic que 

obeeix a un servei de transport, que alguns dcls rcclamants 
no cs consideren obligats a pagar eritcnent quc és una pres- 
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tac16 rl’uns sciveis que no rcbcn c) que en tot cas rebcn de 
forma parcial ilo insuficient. 

Vist el contingut de la totalitltt dc queixes prcscntadcs, c1 
Síndic s’ adrqli a 1 ’Entitat Mctropolitana del Transporl 
soldicitant una shic d’ informacions quc hiisicament es po- 
den concretar en cls punts següents: 

A) naturalesa jurídica del citat rechrrcc; 
13) fonaments jurídics en cluk cs basava I’i3itit;it pcr no 

notificar cl citat rccirrec als subjectes passius afcctats, (te- 
nint cri compte que cs t~actavr-i d’una prirncra liquidaci6); 

C) motius pcls quals ~ i n i i  ordcnanqa dc naturalcsa fiscal 
s’rlprovG el gener de 1992, 6s it dir, dins l’any tnatcix et1 quk 
cs va aplicar per primcrii vcgada (fou publicada cl mes de 
febrer dc 1992); chlculs quc va cfcctuar I’Entitat als electes 
tl’aplicar cl reciirrec, knin t  cn compte que aquest gravanien 
s’aplicava sobre un conccptc tributari -IBI-- tic wrhcter 
snual.  

En rcsposta a la petici6 dcl Síndic, f’1htit:it Mctropoiita- 
na va tramctrt: u n  informc, i1 la vista del qual, i un cop efec- 
tuat l’cstudi Ixrtinent, aquesta Instituci6 va fer un seguit de 
reflexions i coiisideraciotis cn cl següent sentit: 

A) Sobrc la naturalesa jurídica dcl citat recirr’cc, tol i cs- 
lar rcgulat per  la TAei 39119H8, de les Hisenclcs Locals, cl 
Sindic vit rccnrclar que pcr aplicar-lo catia respcctar cl p i l i -  

clpi constitucian;il CIC caqiucitat econbmica dels ciutadans. 
Així rnateix, en la IIICSUI‘~~ que cs tractava d’un irigrks de 

drct públic quc 1’hclrninistriici6 pcrccbia pcr un scrvci we- 
tropolith, cl Síndic va qiicstionur ii 1’Iktitat si el dit scrvci cs 
prcstavu a iots els xubjcctcs passius, igual com sc’ls aplica- 
va cl rcchrrec en qiiesti6. 

En dcfinitiva, el Síndic cntcnia que el rechec s’hn. 
d’aplicar dh: riiaiieril distributiw cn furici6 cle la prestacih 
cfcctiva del scrvci, i que n’hnn de scr exclosos, per tant, cls 
ciutadans domiciliats dins l’kca mctmpoli tana que no gau- 
deixen del servei piíblic del transport metropolit8 o, cn altre 
cas, graduar-nc la rcpcrcussió cn fuunciil del servei yuc rciil- 
nient se’ls prcsta. 

Quant al scgon aspcctc, manca de noti ticaci6 individua- 
litzada del redirrec, el Síndic va vulorar quc en tot cas la ci- 
tada Adrninistracici s’havia dc subLjcctar il allb legalment 
establert sabre el prmcdimcnt dc liquidaciri, notificació I 11- 
captaci6, i oferir els rccursos corrcspoiierits a fi i cfecte dc 
permetre la reclamacih peitincrit -si s’escau-- i evitar la in- 
defensi6 dci ciutadh. 

Pel quc fa al tercer punt que el Sindic va plantejar a 1’131- 
titat Metropolitana, relatiu a Ics datcs d’aprovaci6 i sisternes 
de chlcul utilitxats pcr quantificar I’import del rechec,  el 
Síndic va fer un scguit dc considcracions d’nrdre juridic, 
bhsicamcnt referides als segiients fets: l’orcicnanqa €iscal rc- 
guladora es va aprovar cl mes cle gencr dc 1992, cs va putili- 
car el febrer segiient i, cn canvi, cl rcchrrcc es vil exigir per 
lot l’my 1992. 

De les dades quc consten a I’expedient concsponcnt es 
desprenia que 1’Ordenanqa Fiscal CII qiicsti6 no s’havia 
aprovat definitivarncnt fins el 30 dc gencr de 1992, i no es 
va publicar en cl BOP fins cl 8 dc fchrer del rnateix any. 

D’acord amb la norrnativa legal viggent, cl Síndic va ma- 
nifestar a I’Entitat el següent: 

a) L’xticle 16.1 dc la Llei 39/1988 espcciflcca de forma 
clara que Ics ordcnances fiscals han de recollir -entre altrcs 
aspcctcs- les dattes d aprovacih i I’ inici de I’apl iciicici. 
Aquest rcquisit va enteiidre quc no el cwnplia I’ordenanqa 
Metropolitana, que es limitava a indicar que comcnqaria i\ 

aplicar-se durant I’exercici 1992. 
13) Jd’articic 17.4 de la Lici disposa quc Ics ordcnances f i s -  

cals nu entren cn vigor sinó a partir dc la seva publicació cn 
cl BOP. Si la orcicnaqa en qücstid es publicava cl dia 8 de 
febrer, no podia cntrnr cu vigor, cn tot cas, s in6  a partir del 
dia 9 dc fcbrcr (dia següent de la publicacib d’aprovaci6 de- 
finitiva de I’ar-denan~a). 

El Sindic finalitzava el seu escrit nmb Ics conclusions qric 
tot scguit s’extractcn: 

Primer.- En tant que no s’ha rcspcctat cl procedirncnt Ic- 
galrncnt establert, en la notificacic‘, i recaptació dcl rccimcc 
cn qiiestió, causant indcfcnsi6 cn els contribuents, cnteriern 
quc calia procedir, CII tot cas, a la notiiicrtció individualitxa- 
cia clc la primera exacció del rccch-rcc, amb els reyuisits lc- 
gatmcnt cstahlerts i informant cls contribuents dcls recursos 
possibles. 

Segon.-- En tmt  que s y  ha upliciit una ordcIiilnqil, entcncrn 
que amb carhotcr an iral, quan n o  era pn~ccrlciit cf 'efectuar- 
ho, a t h  que la seva publicacih 6 s  de data 8 dc febrer cle 
I992 i cstithlint UIIS imports cluc, cn der‘cctc d’unii major in- 
f’ormaci6 per part de  I’T3ntitaí, podcn bsscr, com indicivcm 
rlntcriortncnt, no ajustats íi dret (.. .)N 

13ectuals aqucsts rcci)r+datoris dc dcures legals, cl Síndic 
va sol-licitar a I’Entiínt Mctropolitana del Transport que, un 
cop eis hauria estudiats, li fcs arrihiir la vdoracici i Ics con- 
sideracions que estim& peiiincn ts. 

El 3 I de gener de 1994 es va rcbrc la ctmtcsta de l’htiktt 
Md.ropolitma del Transport rnitjanqant escrit del seu Prcsidcnt 
ai que havia donat conformitat la Comissi6 dc tiovcm, cn scs- 
si6 de data 27 dc gener, contcsta que tot seguit cs rcssenya: 

(...) d i a  estat una constant en I’actuaci6 administrativa 
d’aquesta Entitat, CII rclaciij al rec&n.cc del transport, garan- 
tir els principis constitucionals de respecte a la Llci, audihn- 
cia dels contribucnts i publicitat cn Ics scvcs decisions 
d’aplicacici i exccuci6 normativa. En aqucst scntit, cap dels 
actcs administratius de i ’h t i ta t  ha dcixat dc notificar-se als 
intercssats, cls quals han pogut exercitar els mitjans i siste- 
mes dc dcfcnsa definits lcgalmcnt per protegir els seus legi- 
tims drets). 

>>Tant és així que aquesta actuació ha permks als contri- 
huents dels diferents municipis que intengren t’I4ntitat Me- 
tropolitana del Transport, intcrposar pro dc 3.800 
rcclarnacions/rccursos (3.402 amb idkntica formulaci6, co- 
mcsponcn a ciutadans de sant Fcliu dc Llobregat), en rclaci6 
a l’cxacci6 del rcchrscc dcl tramport de l’cxcrcici 1992. 
Tots ells han cstat exprcssament resolts pcr 1’Entitat dcl 
Transport -que no ha ulilitmt la tEcnica del silenci adminis- 
tratiu per rcsoldrc’ls-, amb cls raonaments dc legallitar co- 
rresponents, quan aquesta es questionava)). 
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dksol t s  aqucsts recursos en procedimcnt administratiu, 
només 6 contribucnts, sobre els prop de 800.000 subjectes 
passius del tribut, han formalitzat recurs coritenui6s-admi- 
nistratiu davant dcl Tribunal Superior dc Justícia de Cata- 
lunya, on c ~ i  aquest moment se segueixen Ics corresponcnis 
actuacions. 

>>Donada aquesta situaci6 “suh-iudice” dels rccursos con- 
tencicjs intcrposats pcls esmcritats contribuents i havent-sc 
de pronunciar cls Tribunals sobrc els plantejamcnts legals 
en rclacici als quals s’cfcctucn les reflexions per la Sindica- 
tura, i10 considerem opor t~  cntrar a valorar d contingut jurí- 
dic de yuk s6n objectc. 

>>No obstant aixb, s í  quc considcrcm oportú mariitcskar cl 
nostre desacord rcspcctubs amb cl fct dc que el Síndic valo- 
ri ilo ‘:jutgi”, des dc critcris purarncnt cloctrinals i d’opiriii, 
1 ur id i ca, 1 es iic t u iic i on s d ’ a qnc s t a A d 111 i n is Ira c i 6. N c) I) b 1 i.. 
dem cl l c t  quc cal aplicar cls principis de la prcssumpcib de 
1cg:aililai i d’ cxccutivitat a aqucsttcs actuacions, i qualsevol 
qüestionamcnt, a 1 margc dels yrocccliment Icgal s, int roducxi 
ma,ijor coni‘usiii al ciutxiB i ,  pcr tant, rcpercutcix en el postc- 
rior incoinplirnent dc Ics obligaciorrs tributiries. 

)>En definitiva, aquesta Eníitat manil‘csta ja des d’ara, 
com no pot ser d’altra forma, la seva total disposiei6 d’íica-. 
tar les resolucions judicials dcfinitivcs que en cls cti dia es 
dictin per 1’~art dcZs Tribunals. 

>)Per tot el qiic s’ha exposat considerem quc la Sindicatu- 
ra hauria d‘ exprcssar i incorporar cn cl S C L ~  Inforrnc: 

>)I La valoraci6 dcl respecte a. la lcgalitat formal dcis ac- 
tes administratius de I’Entitat Metropolitana del ’hnsporl  
pcr a l’exacciil dcl rcckrrec dcl traiisport corrcsponent a 
I’cxercici de 1992. 
~ 2 .  El carhctcr d’opiniri dels argumcn~s dc lcgalitat uti- 

litzats cn les reflcxions declui’des pcl Sindic i pcr tant, cl seu 
cxhctcr contingcnt i provisional a resultes dds  termes quc 
cs dcrivin dc Ics clchiiivcs rcsoluoions clcls Tribunals, 
h i c s  competents per a rcsoldrc’ls.>> 

El Silidic acusii rcccpció d’;questa cntnuriicuih assenya- 
lant quc la incorporaria CII cl SCLI Infrmnc al Pariamcnt i rc- 
cordant ii la Entitat Mctmpolitana del I*ransport quc s i  bé cl 
Sindic esti suljhjcctc a error i pcr tant les seves considera- 
c ims no s6n int’alibles, s’han dc fonamentar en Dret o, CII cl 
seu cas, cii l’equitat; que la presumpcicj dc legalitat dcls ac- 
Ics de I’Entitat, objecte dc comideracili cn la resolució dcl 
Sindic, cra una presurnpcici <{iEiris tantum>> yuc el proccdi- 
mcnt d’actuacj6 dcl Sindic a pctici6 dels ciutadans 6s un 
procedimcnt lcgal i finalment, que les consideracions del 
Síndic tenen cls efectes cluc la Llei reguladora dc I R  Institu- 
ciri prcvcu. 

Recomanaci6 de supressii, de la quota de manteniment 
de linies el@ctriqares. (Queixa nlini. 1 104./93) 

La qiicsti6 que el scnyor 13. va exposar al Sindic cn el seli 
escrit dc queixa feia rcferkncia al cobrament d’un cirrec en 
conccpte de rnantcnirnent tic línics, CIC 1000 pessetes bimen- 

suals, que 1’Entitat Local Menor dc Castcllbb incldia en el 
rebut dc consum d’energia elEctrica. 

L’Entitat Municipal esmentada justificava c1 cobrament 
d’aquesta quantitat en el fet que els rebuts que paguen els 
abonats recullen consum d’energia gcneralmcnt mínims i 
insuficients per poder atendre les refoimcs i les noves ins- 
td.lacions, pcr la qual cosa la Junta Ve’inal va acordar per 
majoria I’exaccih dc la quota de niantenimcnt de línies, in- 
dosa cn la corresponcnt Ordcnanp €;iscul. 

No obstant aixh, el Sindic dc Greugcs va constatar que 
l ’h t i ta t  Local Mcnor s’acollia iil sistcma integrat de fixtu- 
ríici6 elcctrica, per la qual cosa Ics tarifes que es poden apli- 
car cs dcfincixen a I’annex 1 CIC 1’Ordrc de 7 dc gcncr de 
1987 dcl Ministcri d’IndÚstria i Energia, yuc en cap moment 
í‘a rcfcrkncia a la possibilitat d ’ inpsar  quotes en concepte 
de manteniment de la linia, cluc d’altca banda, i d’acord amb 
el que es deducix del lieglarnent de Vcrificacions E1Ccti.i- 
qucs (cordiei6 gcncral Sa. del contracte dc subministra- 
ment), va a ckrrec clc l’empresa suhministradora. 

I’cr tot aixb, cl Síndic de Grcugcs ~ i i  recomanar quc cs 
nrodificluLs l’ordenanqa fiscal quc rcgula el prcti públic pcr 
suhministramcnt c=l&ctric, excloent-ne la quota dc manteni- 
ment dc línies en la mesura que no  tenia previsió Icgal i que 
tampoc no estava cxprcssamcnt autoritzada pel Ministeri 
competimi. d’acnrd amb cl Decret 2695178, dc 28 d’octuhre. 

Aquesta recomanaci6 ha estat acccptada per 1’Entitat Mu- 
nicipal Dcscentrulitzada dc la Vila i Vull de Castellbb. 

Hecornanacirj relativa a la normativa reguladora clc la 
promoció, el f‘inanqament i les preshcions econbmiqacs 
dcls scrveis socials, modificada pel Decret 19511993. (hc-  
tuaci6 d’Ofici n6rn. 194li193) 

El 23 dc setembre de 1993, clos ilhstrcs diputats al Parla- 
ment dc Catalunya cxposarcn al Síndic la scva prcocupaci6 
pel contingut del Decret 19511993, dc 13 dc juliol, de modi- 
ficucih dc la normativa reguladora dc la prr)mocii>, el fi- 
nanpincnt i Ics prestacions cconbmiques dcls serveis 
socials. 

Estudiat cl contingut del Dccrct, el Síndic inicih iina ac- 
tuació d’oíici per tal dc poder valorar si aquesta norma po- 
dia produir una vuEncraci6 dels drcts que 1’Estatut 
d’Rutonomia tic Catalunya (art. 35) l i  cncmnana de defcn- 
sar. 

H I  28 dc setembre demanh un informc al Conseller de Bc- 
ncstar Social, informo que el 8 d’octubrc ja vil estar en mans 
del Síndic. 

I.,* I 1 d’octubre dc 1993, cl DOGC vn publicar 1’0rdre de 
4 d’oc tdm,  de desplcgarncnt dc I’csrncntat Dccrct 
19511 993. 

Després de considerar la problematica plantejada, el 14 
de gener cl Síndic fixi la seva posicici, que tot scguit s’ex- 
tracta. Les qücstions que considerh quc s’csqueiii analitzar 
en relaci6 amb aquesta normativa crcn dues: el procediment 
d’elahoracih de la reglamcntació i el seu contingut. 
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Procediment d’el abomcih 

El Decret 19511993, dc 13 de juliol, és una disposici6 de 
carhcter gencral que, tal corn indica cl seu nom, rnodiiica la 
normativa dc dcsenvohpament dc la Llei de serveis socials 
de Catalunya (Llei 2611985, dc 27 de scicrnbrc) cn relaci6 
amb la promoc%, el finanqarncnt i les prestacions cconbmi- 
ques dels servcis socials que va scr dictada pel Decret 
3911988, d’ 1 I dc fcbrer. 

El Dccret 19511 993 6s’ per tant, u11 reglament d’cxccuci6 
de la llei. 

La Llei de la Comissi6 Jurídica Asscssora (rcfosii dcl text 
aprovat pel Decret Lcgislatiu U199 I, dc 25 dc mart;, DOGC 
núm I433 dc 22.4.91 .), estableix a I’articlc 3. I .h) que co- 
rrcspon a la Comissió, alt brgan corisultiu del Govcrn dc la 
Gcneralitat, dictaminar prcccptivament sobre e Is projcctes 
de reglaments o disposicions de carktcr gcneral que es dic- 
tin en execució de les lleis i tes scvcs rnodificacions. 

El dictamen de la Comissió Juridicn Assessora en el pro- 
cés d’elahoració dels reglaments d’execuciri de les lleis té 
carhctcr prcccptiu i no vinculant, des dc cl 12 de gener de 
1991, data d’cntrada en vigor de la Llei 2111990, de 28 de 
desembre, de reforma dc 1a.CornissiÓ JurÍdica Assessora. 

El dictamen esmentat no va ser dcmnnat en el procés 
d’elahoraci6 del Decret considerat, 

La norimiiva aplicahlc als procediments d’clabaració de 
disposicions de caricter Ecneral 6s la vigcnt en el moment 
d’claborar la norma, i no ho 6s la que ho era en cl momcnt 
d’aprovacih dc la  norma de quE porla causa o que moclificn. 
Iin aquest scntit s’ha pronunciat el Trihnal Superior de Jus- 
tícia de Catalunya, en scntknciri dc 15 dc fcbrcr de 1993, 
quan ha mul-lat I’ Ordrc dcl Conscller d’hgricultura, Rama- 
deria i Pesca de la Gencraliiat dc Catalunya, dc I 0  dc juny 
de F 991, que desenvolupa la Llei Forcstal dc Catalunya. 

El llecret 19YEW3 rcqucria l’informc previ de l’brgan 
consultiu, i I’omissi6 d’aqucst requisit 110 cs pot justificar 
pel fet que les modificacions afectin uiia disposicici quc, 
quan va ser aprovada, no requeria l’inforrne de la Comissi6 
Jurídica Asscssora. 

L’efecte de i’omissih del dictamen dc l’alt brgan consul- 
tiu cn la elaboració dels rcglainents d’cxecució E s  la nul-litat 
de ple dret dc la disposici6. En aquest sentit es pronuncien 
la sentencia dcl Tribunal Supcrior abans esmcntada E, pcr 
totes, la sentkncia de la sala de revisi6 del Tribunal Suprem 
dc 1 O dc maig de 1989. 

Per tot aixb, el Decret 19511993 pateix d’un vici dc nulali- 
tat que no  és atenuat pcr la publicacih de 1’Ordrc dc dcsplc- 
garncnt de 4 d’octubre dc 1993. 

La nul-litat d’un decret pot ser declarada en via jurisdic- 
cional cn la irnpugnaci6 dc qualsevol dcls seus actes d:apli- 
cacici, si s’invoca com il causa de l’ooposici6 a l’actc, 
precisament la nul-litat dei Dccrel quc aparcntment I’ccmpa- 
ca. En conseyiikncia, les actuacions tic l’Adrninistraci6 dc la 
Generalitat cn aplicaci6 d’aqucst Decret estaran en uila si- 
tuacirj claudicant i dc vulnerabilitat jurídica malgrat cl 
transcurs dcl tcrnps, 

Contingut de la reglamentació 

La pcrcepci6 d’ingressos econbmics dcls usuaris d’esta- 
hliments que no tcncn carhcter residencial, corn ara els ccn- 
tres de dia, autoritzada pcl Decret 19511993, és una dccisi6 
que s’ ha de valorar en termes d’oportunitat. 

Es tracta d’una opci6 concreta de politica social davant 
d’una rcalitat determinada i cnfront de la qual 6s lcgítiin que 
es pronuncii’n els ciutadans Ics forccs polítiqucs i sociais, 
cn contra o rz favor, en funció de la scva particular percep- 
ci6; pcrh n o  escau que aqucstíi valoraci6 la icalitzi el Síndic, 
en la incsura que Iu decisió en si mateixa nn implica un8 
vulneraci6 dcls drcts que té  encomanat de defensar. 

Aixh IIC) obsta que el Síndic s’hagi de pronunciar CII rela- 
ci6 amb mesures concrctcs d’aplicació que, eventualment, 
deixessin fora dcls ccntrcs de serveis socials unit part de la 
poblacih, pcr manca dc rccursos econbmics. Ara be: aqucsta 
no és la qiiesti6 plantejada. 

Els dos diputats quc es van adreqar a la Instihici(, pale- 
sant la seva prcoeupaci6 pel Decret considerat sostenien que 
aquella disposici6 generava una situació de rnanifcsta insc- 
guretat jurídica, ja quc dcixnva a ]’arbitri de 1’Administraci6 
i fins i tot dels centres concertats la determinació del con- 
ccptc d’usuari que no pugui ocasionar altres dcspescs quc 
Ics prbpics dc la seva estada a I’est;xbIiment>>. 

El grau d’indeterrninació de la redacció considerada 6s 
certament molt alt. Aixh no obstant, 1’Ordre de 4 d’octnbre 
de 1993 ho esmena quan determina amb precisi6 quins s6n 
cls usuaris a qui: fa. referbncia el Decret. L’Ordrc, d’altra 
banda, estableix un proccdiment previ a la decisi6 de su- 
primir Ea garantia de la lliurc disyosicib d’un pcrccntatgc 
de la pensió mínima de jubilaci6 pcr a majors dc 65 anys, 
que cl Síndic considerh amb garanties suficients d’objcc- 
tivitat. 

L’Ordre de 4 d’octubrc articula cl proccdimcnt a scguir 
per suspendre la <<garantia de lliure disposici6>> i delimita 
1’nbast subjectiu del Decret, tot precisant les persones a les 
quals cs pot aplicar, La Institucib valorh positivament la de- 
limitacih esmentada, si hd assenyalh la conveniknciu yuc fos 
cl mateix Dccrct el quc fcs aqucsta dclimititciii, atks cluc la 
finalitat d’una norma dc desplegament es dc fer possiblc 
I’ ziplicaci6 de la norma desplegada al col-lectiu prkviament 
delimitat per aquesta. 

Per últim, el Síiidic va expressar eis dubtes que el preocu- 
pavcn sobrc l’aplicació de la normativa, i cls va formular cn 
Ecmies de pregunta quc pogu6s servir a la reflexió del De- 
partament. Era possible quc una pcrsoiia cn la qual conco- 
rreguessin les condicions que detalla I’articlc 1 .a) de 1’Ordre 
de 4 d’txtubre de 1993, tingués un moment dc lucidcsa cn 
el qual desitgés disposar d’una part dels seus diners en be- 
ncfici d’un tercer; per exemple, que volgués fer un petit ob- 
sequi a u11 net scu? El rcspccte a la scva dignitat dc persona, 
cxigia fer possible aquesta lliure disposici67 La Instituci6 
era del parer que sí, per les mateixes raons quc van mourc a 
garantir amb ciwiicter general una quantitat dc lliurc dispasi- 
ci6. 



HUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMFiNT DE CATALUNYA I N6m. 203 I 16 dc n i q  de 1994 13161 

No s’arnagh al Síndic la dificultat de conciliar els inte- 
rcssos en ~xeskncia: d’uuna banda, cvitar l’cspoliació de la 
pctita quantitat dc d iners  de butxaca>, quc ret@ l’usuiui del 
servei residencial quc es troba CII determinacies circumxtkn- 
cics de vulnerabilitat pcr part dcls SCUS familiars i, dc I’altra, 
cl fet de permeúe-li actes quc, per bk que excepcionals i de 
petita entitat, afcimcn la SCVR dignitat humana. 

Carn a concfusib, el Síndic recomani que, en ciis quc es 
considcrés neccssari que el contingut dcl Decrct 1 W1993 ,  
dc i3  de juliol, formLs part dc l’oorclenainent juridic catalh, 
cs dictés un nou decret cn la trurnitaci6 del qual sc sol-licitks 
cl dictamcn de la Comissi6 Jurídica Assessora, previst a 
l’articlc 3. I .b) dcl Decret kgislatiu 111991, dc 25 dc rnarg, 
i cluc incorporbs cn el seu mateix articulat ics prcvisions 
contingudcs it 1’0rdre de 4 d’octukrc de 1993, relatives al 
seu abast subjectiu. 

Uns dies desprds, cl Cnnscllcr cic Bcnestar Social acusa la 
recepci6 dc Ics consideracions efwtuadcs i cornunici al Sin- 
dic que es procediria a prep:lri>r la corrcccici dcls defectcs 
quc per manca dc I’informc dc la Comissi6 Juridica As- 
scssoríi contenia el Dccret icfcrit, i que també es tindrien cn 
compte Ics altres observacions formuIades. 

Suggerimeiit pcr a la reducció dcls tcrrmiriis d’elaboraci6 
dels informes cn l’ndopció internacional. (Qucixa núm. 
1867192) 

EI senyor M.M. plaiitejh al Sindic la scva qucixa pcl 
tcrnps que va haver d’esperar pcrquk els equips de la Dircc- 
ci6 General rl’rlrtencili ii la Iiithncia iniciessin l’elaboraci6 
dc l’inrormc: cnrresponcnt a la soHicitiid fonnulada per cll ii 

fi d’adoptar un nen de Bolívia (la rnajciria dc p i sos  solelici- 
tcn infonnes dels dcmandants a les autoritats de 1’Estat que 
scin nacionals per Cer cfcctivn l’adopcici, ccm a garantia dcls 
drets del menor). 

De la inforrnacih rebuda dcl T)epartamcnt dc Uenestrzr 
Social, el Síndic va considerar yuc hi havia una disfunció 
entre I’acurnulaciri dc dcinnndcs a fitciidre i cls mitjans ma- 
tciials de qui: disposa la Dirccci6 Gencral d’Ateiici6 a iu In- 
íhcia,  i que, tot i reconkixer I ’ e s f i q  dcls equips que 
treballeri en I’ esmcntacla Direccici, aixb podia cotnportar uns 
teminis cl’espcra cxccssius pcr ii I’elaboraci6 dels informes 
corrcsponcnts. En conseyükncia, el Sindic entengué que en 
aqucsts casos calia adoptar les mcswcs oporhincs per 
putliar aquestes situacions, i, cn tot cas, s’havia d’inforniar 
els jntcressats dcs dcl primer moment dcls possibles termi- 
nis d’cspcra que pot comportar la iniciaci6 de l’claboraci6 
CIC l’informe fins a la seva rcrnissicj al pais corresponent. 

El Departament de ljcnestar Social indici que, pcr pal-liar 
aquestes situacions, ha signat un conveni amb el ColEcgi 
Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials 
dc Catalunya, i el Collcgi Oficial de Psicblcgs per a la rea- 
litzacih dels estudis psico-socials prcvis a I’adopci6 interna- 
cional, la qual mesura obririi unit nova via d’a~tenció a les 
farnilics. hyucsta iniciativa es donari a conhixer a tots cls 

consolats rnitjanqant una circular de la Ilireccib General 
d’Atenci6 a la Infjncia. 

Suggeriment en relació amb E’accés a la fumi6 pública 
doccnt. (Queixes núrns. 1715B3 i altres) 

Un colkctiu d’aspirants a l’accks a la funció pública do- 
cent es va adrcqar a la lnstituciij per tal d’expusar Iu discri- 
minaci6 que al seu judici comportava la regulació feta pel 
Departamcnt d’Enscnyament en les convocattbrics d’accks 
als COSSOS de mcstres i d’ensenyarnent secundari. 

Aqucstes C Q ~ V W X ~ ~ I ~ S  es feren d’ncord amb els critcris 
establcrts pel Reial Decret 57411991 de 22 d’ahril. Aquest 
Reial Decret desenvolupa la Disposicici transitbria de la Llei 
Orghnica I /  199 I ,  dc 3 d’octubre, d’Ordenaci6 General dcl 
Sis terna Uducatiu. Aquesta Disposició transitbria preveu 
quc, en les trcs primeres convocatbries d’acces a la fmció 
publica segiicnts a I’aprovacici dc la Llci, s’atorgui una va- 
loraci6 preferent a la dockncia pública. 

La finalitat d’aquest rkgim transitori era facilitar l’acccs a 
la funci6 piíblica doccnt a Ics pcrsones que ocupavcn un 
lloc de treball sense ser funcionaris dc carrera. L’Adrninis- 
traci6 cn ocasions ha abusat dcl nomenament de personal 
intcri per proveir vacants. Aixb ha produ‘it I’existhcia d’un 
col.lectiu nonibrcjs de personal interí que pateix una situaci6 
dc gran incstabilitat laboral que ohviarncnt rcpcscuteix ne- 
gativarnent en I’cxercici de la funci6 doccnt. 

El Rcial Decret 5741199 1 ,  té carktcr de normativa bhsi- 
ca, i per tant, s’hi han dc basar Ics convocatbries que facin 
Ics comunitats :wthnomes. 

Aquestes convocatbries dc les comunitats autbnornes van 
scr objecte d’impugnacih cn via contcnciosa. El Trihunal 
Suprem, a la Sentencia de 14 cl’abril dc 1992, va considerar 
que la valoraci6 dels mkrits quc fcicn les convocatthrics, as- 
signant un alt valor r2 l’experikncia prkvia, cspccialment 
quan es produia cn l’hmbit p~bi ic ,  no causava cap vulnera- 
cirj dcl dret a la igualtat cn l’acc@s a la funcici pública, ja que 
es tractava d’un kgim transitori. 

Amb anterioritat a la sentbcia del Tribunal Suprem, el 
Dcfcnsor del Poble havia tingut ocasio de pronunciar-sc so- 
brc aquesta yiiestih formulant una recomanació al Ministcri 
d’Educaci6 i Cikncia per tal quc modifiquks els critcris de 
valoraci6, i assignés un valor a l’experihcia doccnt que no 
iinpcdís dc fct l’accés a la funcici pública docent a les perso- 
ncs quc prhviament n o  haguessin ocupat cap plaga amb ca- 
rkter interi. 

A partir d’aqucsta recomanaciri, cl Ministeri, s i  bé n o  va 
considerar oportuna una modificació normativa, donat ci 
seu carhcter transitori, estimh quc cn la contractacid de per- 
sonal interi calia donar preferkncin als qui haguessin partici- 
pat en la convocatbria i no hi haguessin obtingut cap &a. 

En Generalitat de Catalunya ha fet les convocathrics per ii 

personal doccnt rnantcnint els criteris quc amh carhctcr 
tdisic van scr íixats per 1’Estat i que han cstat considcrats 
ajustats a dret pel Tribunal Suprem. 
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Malgrat aixb, el Síndic de Greugcs va formular sugge- 
iiimerit al Dcpartarncnt d’Ensenyanient per tal que, igual 
com va fer I’Estat en la. scva convocatbria del 5 de maig, 
doni preferhcia en l’iicc15s ii ln  intcrinitat, quan sigui IIC- 

ccssari acudir it ayucst sistema pcr proveir vacants, a aque- 
llcs pcrsoncs que, tiavent superat la prova de concixcnncnts 
dc la convocatbria, no han obtingut cap plap.  

TarnbL es va suggerir al Departament d 3  I’nscnyament 
que intcnth pal-liar cls efectes discriminatoris que pro- 
dui’a l’aplicacici d’aqucst IZeial Decrct rnodiíicant les vii- 

lorucions dcls rnkrits relatius a I’cxpcsibnciu doccnt i 
situimi-lcs dins dcls irrtervals cstatrlerts per la normativa 
cle l ’h t a t .  

No ohstmt, la convocathria de concurs per a la provisi6 
dc placcs dc funcionaris doccnts que va fcr la Cciicralitat dc 
Catalunya l’any 1991, d’acord amb les hases fixadcs pcr 
I’Estat, va scr objecte cf ’un recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Supcrior de Justicia de Catalunya. La 
Sala contcticiosa d’ayuest tribunal, en ii~iil sentencia de 24 
cte novennbrc dc 1993, assenyala en el SCU fmanicnt jurídic 
segon quc: 

MES bicn sabido que cl rccconocimiento constitucional de 
unos principios, como ios dc mh-ito y capacidad, n o  han 
s ido clegidos por cl Icgislador consti tuyente como un valor 
tcrjrico o dccorativo del sistemi constitucional, sin6 que, 
cicsdc un principio tuvicro LIII significa&) de clara eficacia 
informativa dc todo cl sistema que conforma el Derecho 
Funcionl-irial, cspccialnicritc cn 10 que, sc i*cCicrc al ingrcso 
en la funci6n pública. La cficcacia practica de dichos princi- 
pios ha qucdado reficjacla en innumerables scntencias 
tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su- 
premo que, intcrprctados conjuntamcntc con el principio 
de igualdad, siiponc la prohibici6n clara de cualquier dis- 
cchinacihn critrc 10s intcrcsados en parlicular en cua!- 
quier convocatoria para la provisión dc plazas en la 
funci6n pública. 

wDc este rnodo, es evidentc quc la distinta considcracih 
quc se cia a la ensefianza privada en rclacidn con la publica 
carece de tcda fundarncntación tecnica al t‘in y al cabo, la 
enseñanza quc se imparte en cl sector privado consiste en 
10s mismos prcsupuestos y postulados docentcs que en la 
ptiblica, sin que quepa llevar a cabo ciimparacioncs de efi- 
cacia o prefercncia pública sobre una enseñnnza u otra, por 
ser de todos conocida cua1 es la mis solicitada por cl ciuda- 
dano. 

,>Pero aun partiendo de la existencia dc la peferencia le- 
gal por la enseñanza pública, en la normativa quc rccogc 
tanto la dcmanda coizlo en la contes tac ih  a la m i m a  es 
obvio que la difcrcncia peyorativa que rccibe irt cnscñan- 
za privada carece de toda justificación pues valorar la. pri- 
vada en 0,25 puntos y la p6blica cn 2 puntos no es 
admisible hajo nin@ tipo de consideracibn, salvo !a po- 
litica.)> 

En cnnseyiikncia, s’anul-li la valoracih difcrent quc es 
fa de I’cnsenyamcnt privat en relació amb cl Ixíhlic. 

Suggeriment relatiu n la confccciif d’una llista Única 
d’aprovats en les proves per a X’accés de funcionaris do- 
cents judicades per mes d’un tribunal de selecció. 
(Queixa núm. 1857/93) 

La scnyora A cs va prcscntar a Ics convocatbries a les 
provcs per a placcs de funcionaris doccnts dcls cossw d’en- 
senyament sccundari. La senyora A. creu quc ha estai ob-jec- 
tc de discriminacici, pcrqui: Ics places corrcspncnts al torn 
Iliurc cn la scva espccialitilt havien estat dislribui‘dcs entre 
cls tribunals de I’eespecialitat els quals, i aquesta 6s la causa 
de la seva yucixa, confcccionaren una llista d’aspirants se- 
lcccionats per cada tribunal. 

Aquest sistcina permet obtenir pkqa a opositors arnh 
rncnys puntuaciii que d’altrcs, en funciri del tribunal i i  quk 
hugiri estat adscrits. 

Sdic i t a t  in fome sobre la qiEesti6 al Ikpai-tr~ment d’En- 
scnyamcnt, aquest infonnh que, d’ acord amb la Kcsolució 
dc convocatiwia cn les especialitats cn Ics quals cs nomcna 
mks d’un tribunal, el nomhrc de places assignades ii cadas- 
cun ha de ser atorgat als aspirants que han Isarticipat (lavant 
cl tribunal en qücstió. 

EI Sindic considcri quc, malgrat yuc aqucsl sistema d’as- 
signaci6 dc places ja és previst :i la convocatlxia, aqucst 
procediment no 6s respectucis amb l’aplicnci6 dels principis 
dc rnkrit i capacitat quc han dc =gir I’acc6s a la ftrncih pública, 
ja que permet que la convocattciria sigui superada pcr uns aspi- 
rants arnh menys Inkrits que altres que n o  la supcrcn, cn f imiri  
del tribunal davant del qual han efectuat les provcs. 

El Síndic, doncs, va. suggerir que s’optés pel sistema que 
ja prevcu, cncara que no amb carictcr prcccpliu, el Reial 
Decret 547191, dc 22 d’abril, i per tant, cn cl cas quc sigui 
convenient noincnar in6s cl’un tribunal per íi una cspeciali- 
tat, s’acordi la constituci6 d’una comissió de selecció corn a 
brgm encarregat d’ elaborar la llista Gnica d’ aspirants selec- 
cionats, i1 partir de ics qualificacions atorgades per cadascun 
dels tribunals. 

Només I’elaboració d’una llista Única pcrrnct que siguin 
scleccionats cls candidats amb més mkrits eiitrc aquclls que 
han aspirat a Ics placcs. 

Aquest suggcrimcnt no ha estat acceptat pel Departament 
d’ensenyament, quc considera que i’elabordció &una llista 
6nica tampoc no garantcix la plena igualtat en el trnctamcnt 
dels opositors, atks que no 6s possible seguir uns critcris 
idkntics d’avaluació per part dc tots cls tribunals. 

Recomanacití sobre la convenihcia d’svanqar una 
quantitat de diners als ex-carcerats per poder atendre 
les seves necessitats personals o familiars més pc- 
rempthrics, (Queixa nlim. 277/93) 

El Síndic va rebre dos representats d’una organitzaci6 no 
govcrn,uncntal (Justicia i Pau) quc van cxposar-li la scvii 
preocupacih pel retard de 1’INEM a pagar el subsidi d’ex- 
carceració dels cx-recl~isos que són alliberats de la prcs6. 
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Amb independkncia de Ics gestions dutes a tcrrnc per tal 
d’escurpr aquest tcrrnini, i que han catat cxplicades en una 
altra secci6 d’aquest lnforme, atks quc pcr rams metodo- 
lbgiqucs la queixa és tractada en dos hrees diferents -Tre- 
ball i Justícia-, procedim a cxplicar brcument les actuacions 
efectuades dintrc: l’brea de Justícia. 

Tot i considerar quc  el termini de pagament del suh- 
sidi cs va csciirqar significativamcnt, la rcalitat acredi- 
ta que des quc l’cx-reclús surt dc la prcsci f ins  quc 
pcrcep cl primer pagamcnt solen passar u n a  mit-jana dc 
vint-i-set dics. 

Per tal que durant aquest pcriclde de temps I’cx-rccl6s no 
cs trobi en la indighcia, el Síndic va rcecomanar al Dcparta- 
nicnt de Justicia que I’Administraci6 P’cnitcnciiria lliuri als 
excarcerats uns dincrs cotn a hcstrcta cicl futur suhsidi d’cx- 
carccraci6, amb la qual cosa es don;u*h total cornplirnent al 
contingut de E’aIticlc 89.2 de la Recomanaci6 n6rnero R 
(87)3 del ConiitE dc Ministres als Estats rnemhrcs del Con- 
sell d’Europa, cle 12 de fehrcr de 1987, sobrc Nomes Peni- 
tenciirics Europees que litcwlmnent diu: <&’ han dc prendre 
disposicions pcr garantir quc els reclusos allihcrats disposin 
dels documcnts i de justificants d’idcntitat nccessaris, i sc’ Is 

ajudi a trobar un allotjament adequat i feina. També se’ls ha 
cle proveir dels mitjans necessaris per subsistir durant el pe- 
ríode immediatament posterior a l’aliiberament, se’lls ha de 
proveir vestits adequats al clima i a l’cstació de I’any, i sc’ls 
ha de fxilitar mitjans que els permctin arribar a la seva des- 
tinació. >> 

El Conseller de Justicia, malgrat les dificultats thcniques j 
de tipus prictic quc aquesta mesura comporta va canfinnar, 
que estava es tudiant la viabilitat d’uqucsta iniciativa. Tan- 
mateix, cl Consellcr va informar el Síndic que actualment 
els centres penitenciaris faciliten als cxcarcerats una pctita 
quantitat de diners i el bitllet dc transport públic, pcr tal que 
puguin dcsplapr-sc al seu domicili. 

va inforniar el 
Síndic cpc Ics ilificu 1 tats prcssupostirics impedcixcn hes- 
trcurc una quantitat II compte del futur subsidi d’excmera- 
ci6, i que ell rnatcix havia tractat aqucsta qiiestió amh el 
Conscllcr dc Treball, amb vista a traslladar aquest prohlema 
al Ministeri de Treball i Scgurctat Social per tal d’agilitar la 
tramitaci6 dels expedicnts CIC subsidi d’excarccració a fi que 
eis mateixos cxcarccrats poguessin pcrcehre cl subsidi amb 
la rniixima celeritat. 

Posteriorment cl Consellcr dc Justicia 
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S E C U 6  12: ACTUACIONS D’OFICI 

En aquest capítol s’informa de les disset actuacions d’ofi- 
ci iniciades pel Sindic en I’my 1993, a I’crnpara d’nlli) que 
disposa l’articlc 1.2 de la Llei reguladora de la Jnstitucici, i 
d’una actuació iniciada I’any 1992 de la qual encara no 
s’havia informat. 

L’ordrc d’cxposició, que tot scguit enunciem, respecta la 
sistcnihtica de Ics &rees en quk s’organitza l’activitat del 
Sindic i els capitols o seccions d’aquest infomc. 

ADMINISTRACI~ GENERAL 
- 1,’adhesiri amb la <G>. 
- Polissons marroquins menors d’edat. 
- Uncs irregularitats en un proccdirncnt smcionador. 
-- Una sanci6 dcl Govern Civil pendent d’executx. 

SANITAT I CONSUM 
- Bscolaritxaci6 E hospitals 
-I Ingrés involuntari en un centre psiquihtric 

PENSIONS I TREBALL 

espanyols. 

dc les societats mercantils. 

- Pensions assistcnciuls per vellesa a favor dels emigrants 

- Socis treballadors i rncrnbres d’ brgans d’administració 

- Criteris sobrc prestacions socials, 

SKRVIF:IS SOCIALS 
- Modificaci6 de la normativa reguladora dc la promoc%, 

ei finanqament i les prestacions econbmiques dels serveis 
socials. 

-- La baixa d’un nen en un ccntrc d’atenció a infants au- 
ti stes. 
- Equips atenci6 a la infkncia i l’adolesckncia (EMA). 
- Visita als Centres de Menors dependents de la Ilircc- 

ció General de Justícia Juvenil del Departament de Justí- 
cia, 

- La continultat cntrc la pcrccpci6 de la PIRMT i de Ics 
pcnsions no contributives c p n  els beneficiaris de la prime- 
ra compleixcn 6S anys. 

ENSENYAMENT I CULTURA 

sional. 
- Full de pre-inscripcih en una escola de formaci6 profcs- 

JUSTÍCIA 

(CIRE). 

tcnciari Quatre Camins. 

-- Activitat del Centre d’lniciativcs pcr R la Rcinserci6 

- Funcionament de l’cyuip dc tractamcnt de1 Ccntrc: Pcni- 

- Visita a la pres6 Model de Baarcdona. 

11. ACTUACIONS RELACIONADES 

Actiiació d’Ofici niirn. 303193 
L’arlhesiu amb la aC>> 

Amb motiu dcls comentaris apareguts en alguns mitjms 
de cornunicaci6 i de diverses opinions dc ciutadans d’nrreu 
de Catalunya sobre eis problemes derivats de la utilització 
d’ad hcsius amb distintius dc Catalunya cngarixuts en cls 
vehicles, i pcr tal d’esvair qualsevol dubte a aqucst rcspecte, 
el Síndic cregué convenient iniciar cl prescnt cxpcdien t. 

Fou un article aparegut en un diari i signat pel senyor S. 
el quc indui a iniciar la prescnt actuacici, la qual, m@s quc 
d’investigaciri, es pot catalogar d’cxpcdicnt informatiu. 

El Sindic, doncs, s’adreqi al Cap Provincial de Trhnsit bo 
i s d l  icitant-1 i que donés les ordres oportunes pcrquk aqucs- 
ta Institució fos inf(mnada dels possibles elcmcnts justifica- 
dors de I’eesrnentada problemhtica. Com sia que l’csmentada 
Prefectura de Trinsit s’inhibí a favor de I’brgan jcrhrquic 
superior, el Síndic traslladh la consulta a1 Governador Civil 
de Barcelona, a fi de prosseguir el trhrnit del prcscnt expc- 
dient. 

Tanmateix, el trimit iniciat no pressuposava pas un acord 
thcit ni exprhs amb allb que manifestava I’escrit de I’esrncn- 
tat diari -dd qual s’acijunti fotocbpia a la sol4citud d’infor- 
mació- ni tampoc l’existkncia d’actuacions irrcgulars, 

De la lectura dc I’csrnentnt escrit, el problema objecte de 
l’expedieni estava cn relaci6 amb una possible actuxi6 dels 
agents de trhnsit quant a les possibles multes que cs podien 
imposar als conductors o propietaris de vchiclcs quc porten 
enganxats eis adhesius amb la i<<c>> o KATN, anagrames rc- 
ferents al nom dc Catalunya. 

Si bé I’escrit que s’acompanyk a la petició d’informació 
adreqada al Governador Civil nu mcncionava cap cas parti- 
cular, ni tampoc es pudia considerar que se’n desprengués 
cap disfitnci6 d’algun brgm de l’Agrupaci6 dc Trhnsii en 
concret, s í  que s’albirava cl contingut dc la suposada 
queixa, amb motiu de les eventuals multes als vehicles que 
portessin un adhesiu amb una C o CAT. 

El Síndic no dubti mai dc la rcsponsabilitat cn l’acluació 
dcls agents de l’autoritat ni tampoc que, cn cas contrari, no 
s’haguessin pres totes les mesures lcgals o discipliniries 
adients perquc cls ciutadans dc Catalunya se sentissin cm- 
parats en l’exercici dels seus drets i, sobretot, protegits pds 
poders públics, mes que no pas objecte dc pcrsccucici gover- 
nativa. 

No obstant aixb, el Sindic considera oportú que el Govcr- 
nador Civil inforrnks la Instituci6 sobre hi possibilitat que 
eis agents de I’Agmpiició de Trhnsit, en compliment dc la 
vigilhncia disciplinbia quc tenen encomanada, haguessin 
denunciat els usuaris dels vchicles quc porten cls dits adhe- 
sius wnsc altcrar les condicions dc visibilitat ni afectar la 
seguretat vihria. 
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Rchuda la resposta, el Guvernadnr Civil en siiitcsi indica- 
vit quc filis en ayucll moment no s’havia imposat cap sanci6 
pcl motiu csincnt at. 13’aitra banda, cl Govciiiador Civi 1 co- 
inunich quc oportunament s’havien donat Ics instruccions 
pcrtinents als agcnts de I’Rgrupacici de Trhsh,  ii fi de con- 
firmar. la invíal-ilitat dc Ics dcnúncics amb inotiu dc l’ot!jcc- 
tc esmcntiit cn la prescnt actuaci6 cl’ofici. 

Vist cl contingui dc I’informc oficial; hwent advcr*tjt cl 
Síndic que hi havia hagut cl recordatori dc dcurcs legals cn 
l’nctuacili dcls agents dc trhnsit, i com s i a  quc 110 S ’ C ~ ~ S G T V ~ L -  

vil cap jt-rcgularitat de 1’Administracici cluc poguks rmtiwu 
la prossecuci6 dcl prcsent cxpcdient, cs van cloure les iic- 
tuacions iniciadcs, de la c i w d  cosa íor-cn informats el Chvcr- 
nador Civil i el titular de l’cscrii qiie motivi la present 
uctiiaci6, cl qual fou així mateix infonnat dc Ics actuacions 
anlcriors tanb6 rcssenyadcs. 

Act uíici6 cl’ot‘ici lifiln. 2001 193 
Polissons marroquins inenor~ rl’cdat 

Amb data I d’octirhre ric t 993, clavsnt Ics informacions 
tiivulgaiics pels mitjans de comunicaciri m-an  dc la siluaci6 
de cicu polissons mzu.roquins rncnors ci’cilat que viatjaven cn 
un vaixell incrcaiit cle ptivt:llci cspanyol, cl Silidic: vil consi- 
r1cr;ir oportú proccdir a 1 ’olPcriura del corresponent cxpe- 
dient d’oiici pcr tal  dc fcr 1111 scgiiimcnt de la situacib 
d’acluells nois. 131 vaixcll, proccdcnt AC Ciwiblanca, haviu 
fcl escala al port de V a i h u i a ,  on  1e.s autoritats van tcriir co- 
ncixernerrt dc l’cxisihcirz dcls mis  mrt‘ocluinx, dcls quals 
es deia qiic havien iiirmulat sdlicitLiC1 d, asil. 

1:I Sindic cs posh tclcíhicament cn cmlactc mnh cl üe- 
f’ensor del Rihlc a I’ohjcc~c CIC fcc-li conkixcr aquesta situa- 
cici i oferir-li la col.laboraci6 de la Instituci6, .ja q i c ,  cssent 
coinpctcnts cn íiqiicst cas Ics auloritlzts cstatals d’immigra- 
ciri, 01 Síndic dc tircuges no cstava hahilitat a inicrvenir-hi 
d i rcc t arnci ii . 

Postcriormcnt, donant coniplimeni al vigent convcn i de 
col.laboracici amb el Dcfcrisor del Pobk, el Síndic va sol-lici- 
~rir informació al Ciovci-n Civil de llarcelona, de la qua l  cs 
va  cionar trasllat iil 13cit:nsor ilcl I’oblc, Scgans ei Govcm 
Civil, cls dcu xicots niiirroquins havien estai atesos mEdica- 
riiciit i sc’ls havien €acilitai aliments i les atcncions tic- 
ccsskics, iin cop havicn dcscinbarcat a Barcelona. 

Tractant-se dc incnors d’cdat, els afeclats van ser traslla- 
dats a la €3rigada dc Menors, on V R H  prestar dcclaracici da- 
vant dcl Fiscal amb) assisthcia de dos ;isscssors dcl 
lllefcrisor del Poblc. 

L ’ M j u n t  al Sindic cs va po~iir cn comunicaciri lclcfiinica 
amb la íX-ector:i Gencral ci’Atenci6 a la lntincia, la qual cl 
va informar del dispositiu prcpmit per acollir els nois meii- 
tre dur& la ~ e v a  cstada cn tcrritori catalh fins que cs produís 
la dccisiri final que adoptessin Ics autoritats d’irnrnigracici. 
Aqucst dispositiu va ser utilitzat per lnl que els nois passcs- 
sin la nit m u11 ocntrc d’auollinicnt CIC la Direccici Gcneral 
d’htcncih il la fnfhncia. 

FinsJmcnt,l’endern8 els menors van ser repatriats al Ma- 
rroc per ordre del Ministeri dc 1’Interior. 

El Defcnsor dcl Poble adret$ al Ministre de I’htcrior les 
rcconianacions quc tot seguit N’ extractcn: 

<((...)I .- Que se proccda a la apet-tura de la corrcspondicn- 
tc investigacilin para el esclarecimiento de las responsabili- 
tladcs a que hubicrc lugar, ate la falta de adopción dc las 
opoitunas medidas por la Ilelegnción del Gohierno de Va- 
lencia cl pasado dia 30 dc scptiernhre, rxspccto a las  condi- 
cioncs de desiunparo cn quc se cncontraban 10s diez 
jovencs, la mayoria de cllos mcnores dc cdad. 

>>2.- Que corno ampliación, en todo caso, a las rcmmcn- 
duciones que con fccha 7 dc septiernbre dcl presentc añd 
fuciun formuladas en matcria de extrmjcría en general a CSC 

Ihpirtamcnto, se dicten instmccioncs precisas a todos 10s 
pucstos fronterixos para qiic sc cviteii en 10 succsivo situa- 
cioncs cle incurnplirniento dc las actuales normas en vigor, 
rcspecto a la pmtccción de rncncires que sc encucntren en si- 
t u i l c i h  de dcsamparo, de forma que la condición cle mino- 
riai de cdad y el superior intcrés dei nific), prcvisto cn cl 
articulo 3.1 de la Convcnción solm 10s Dereclios dcl Niño, 
prirncn siernpre ~cspccto de las circunstancias cluc pucdari 
concurrir en el ciiso concrcto, rclacionadas con prublcmas 
inigratorios. 

)>La aludida itistruccilin delierii ctiniemplar cn todo caso, 
cl recordatorio dcl dcber legal qiic incumkc u todas las auta- 
I-iclailcs dc poncr cii conooirniento del Mirristcrio Fiscal la 
situacihi CIC dcsainparo dc ciralyuier incrm, se;\ (I 11o cx- 
trmjcro, a fin dc quc quk l  puecln haccr valer sus conipetcn- 
cias en matcria de protcccicin del menor CII la forma y 
condicioncs que señala el articulo 3.7 dc la Lcy Soll 98 1 ,  de 
30 de diciembre, por la quc SI: regula el Estatuto Ch-gAnico 
del Ministerio F k x l  (...)M 

Ates yirc scgrtns els mitjans CIC coniunicaci6, Ics autoritats 
giivcinatives havien iiivocat pcr justificar l’cxpulsi6, entre 
altres raons, cpc la condicici de menor impcdia soklicitm 
I’asil, el Síndic, inici& un estudi sobre la viabilitat de concc- 
dir asil polític a un nienor d’cdat que ho soHiciti. 

Atcsos cls dutites cn la intcrprctacid i aplicahilital de les 
I~OI-IIICS wgulaclorcs, cs va detnanar un dictamcn a un pru- 
fessor dc drct intcmacional, el contingut el qual ha assumit 
la Institucifi i del qual s’ha lliurat cbpia al Dcl‘cnsor del Po- 
hlc per si p o ~  scrvir-li dc suport tehric a futures actuacions. 

Tot seguit sc n’extractcn cls rrioiiaments fonamentals. 
N( ...) T,’asil, en concret cl territorial, 6s una instituciii, ori- 

ginhria de la prictica intcma, de vella tradició en l’nrdrc in- 
tcmacinnal i, encara que no  t6 wii codificacici intcmacional, 
csth regulacia a l’ordenatncnt intern cspanyol sense eontcnir, 
perh, una cxplicita rcferkncia ii la possibilitat qiie el incnoc 
pugui sollicitar I’asil. 1 justament ques t  és cl punt nodal dc 
la qiiestici, car si la sol-licitud dcl nienor és possible, la con- 
cessi6 i cl rcconeixcmcnt de la conclici6 d’milat cs rcsol- 
dran, com a mínim, d’acord amb el criteri nonnatiu gcrieral 
o anil, hi intcrpretacici mnks favowblc possible, si cs tenen en 
comptc l’intcrks superior del ncii i la protccció espccial del 
IICII cluc proclarncn divcrsos instrumcnts intcmaciotials. 
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Auscita tamM clubtes en el rriatcix sentit la condici6 de 
I*cfugi;it, bé que se superen a travks d’ un jnsírutncnt iníerna- 
cional, no el quc contempla específicamcnt la figura dcl re- 
fugiat, sin6 cl que tracta dels drcts del ncn. 

)>( ...) Com més vit mds es diíumin;i la scparacici conccp- 
t u d  cntrc el dret intcrnacional i cl dret intcm, cosa que 110 

vol dir que cs confonguin cls hrnbits cl’aplicacit‘, de l’un i dc 
I’alúc, pcri) si cluc s’inflwixen i es ~rcnetrcrr mriiuamcnt. 
Sohrctof quan cls instrurncrits del rirct intcrnacional COIIVCII- 

cional, ratificats per Espimyii, passen a hr-mal. part de l’or- 
deriamcnt jurídic cspanyol, “ O ~ C  Icgis”, cn virtut dc l’articte 
96. I CIC la Chnstitucici, com 6 s  cl cas dcis acords e n  vigor 
sobre refugiats. 

.( ...> Segons un scctor qualificat dc la doctrina, Ics figu- 
IXS dc lyiisil i del rcfugi, i les scvcs exprcssions jurídiyucs, 
sh i  dimensions O graus d’un co~~oeplc  bhsic h i c  que és cl 
drct d’nsil, i la cornunicaci6 d’una figura 51 l’altr~i 6s conccl~- 
tualment i jurídicament plancra. N’és u n  cxeriiple clar l’arii- 
C I C  3 .  I dc la Llei 5/1984, de 26 cic maq, reguladora dcl dret 
cl’asi1 i de la condiciil dc refugiat, ori  s’cstahlcix CCIITI iiriii dc 
Ics causcs que justifiquen la solliciiud de I’asil hnvcr cstat 
n-cconcgut corn a rciiigiat. 1 ,’estudi se cciitrarii, ~ O I I C S ,  cri 
I’asil per meres mons metodolbgiques, bcti cntcs que els fo- 
nasneiils dc lcs ducs figures scin els inatcixos i que tot cl quc 
es digui de l’asil, cn cls tcrines de la qiicsti6 pl;lnte.jad;i, 6s  
aplicabk al reíugi, així corn I ’expcrikncia jurídica interprc- 
t;itiv;i i Ics condicions d’iicluest servcixen per ;i aquell. 

>>I twntk cs fa cxtensiu ii l’apiirida iitks ~ L I C  aclucst 6s’ 
sirnplcment, ‘‘unit pcrsoiia que cap Estat IIC) considcra com ii 
tiacional pcr I’nplicació dc la seva legislacici”, segons la 
Convcnciri de les Nacions Ilnidcs rclativa a l’lktatut dels 
Aphtrides dc 28 de scterntm dc 1954, i la categoria persona, 
en la scva conccpcici universal sensc distincions per cap 1110- 

tiu ni exclusiuris, cpc només pocien ser arbitrhrics -per tant, 
intcrdit.CN inapcl-lablernent ii l’aiticlc 9.3 dc la Constitució 
13spanyola--, 6s cl fonalllent principal de I’opinio dc drct. 
H( ...) Ci7mcterístiques OP 1 ’asil tewitorid 
)>J3n el moment actual de la. prktica dcls Estats i de l’cvo- 

h i 6  dcl drct internacional, I’asil és, hhsicamcnt, la protcc- 
cii, gracirhle que 1’Estat dispensa, cn l’cxcrcici dc la seva 
sobirania, als cstrangcrs quc es trchern en determinades cir- 
cumstiincies dc persccucih, i quc consisteix en la no dcvolu- 
cici dcls individus quc invoqucn l’asil ii I’Estat on siguin 
perseguits. Aqucsta dchicici  gcrkricu és recollirla per la 
Llei 511984 a I’articlc 2. 
D( ...) Cacia Estat dota la protcccili d’un cantinl:ut concret i 

la oonccssi6 dc l’asil cs fa amh i111 criteri més I) rneiiys gc- 
nerós, pcrb, sutrstancialment, tots consicleren I’asil com un 
dret dcrivat de la sobirania territorial de I’Iistat i tic) pas com un 
dret personal cl rcspcctc dcl qual es pugili exigir a I’IXíit.. 

M( ...) Ara E, en la confoiinacih internacional dc la insti- 
tuci6 s’ hi ha incorporat cl principi del “non-r~fo~hcmcnt” 
com ii gnrmtiu essencial de qualsevol J I U S Q ~ ~  Ixrscguida 
per C I ~ U S B  cle la seva r a p ,  religió, nacionalitat, pcrtineiqa i1 

un iicterrriinat grtrp social o dc Ics scvcs opinions plítiqucs. 
ric maiieca que I’cstrmgcr perseguit quc sol-licita l’asil t@ cl 

dret cle no ser rctrwnat n 1’Estat pcrscguidor. 131 principi dc 
“non-refuulcmcnt” figura cxplicitament rcconcgut u I’atticlc 
33 dc la Convcnci6 dc Ginchra dc 195 1 ,  sobrc I’ktatut dcls 
Refugiats, ratificada pcr Espanya el 1978, i 6s coiisidcrat 
una i~c)rrna irnperaiiva dcl dret internacional. El “non-refou- 
IcInciit’’ es troba contempla a la llei 511984 com a: 

N 1) eleirrcnt del contingut dc l’asil (iirticlc 3); 
~ 2 )  condicifi que obliga 1’Estat en cas dc denegaci6 dc 

l’asil (articlc 17.2) EI d’cxpulsi6 dc l’;isil,ak “pcs activitats 
grcus o rcitcradcs contra la scgurctat interior o cxterior CIC 
I’Estat’’ (articlc 19); i 

~ 3 )  component de la condiciri dc rcfuugiat (articlc 22). 
>j (  ...> El dret d’usil Prr cijnnexici cimh els druts humures 
L’únic instiurneirt intcrnucional quc tracta ]’asil 6s la 1 )e- 

claraciri dc l’hsseinblca Gcncral CIC Ics Nacions lJnidcs del 
14 dc (1cscmbr.c cle I967 sobrc I’asil territorial, i*esolucic‘, 
23 E Z (XXH), quc cnuncia els principis fonanicnials gcncx-nl- 
mcnt acceptats CII la rnatkria, i quc s’hati sinictitxzal cii 

1’ apartal antcrior. 
D( ...> Ida rcsoluci6 23 12 (XXII) ric) aporta cap novctat IW- 

pectc a la prhctica habitu;il dcls Estats, pcrb t6 cl rnkrit dc 
recordar al prcBmhul que, segons I’articlc 14 dc la Declara- 
cici Universal dc T h t s  Humans, “En cas tic pcrsecuciii, t c m  
pel-scma té dret ii buscar. asil i a gaudir-ne it cliialscvol pais”, 
i d’establir al scii article piimcr qiic I’asil I’atorga I’listilt i i  

pcrsories portades a invocar I’csmentut ilrticlc 14. 
>>( ...) I un altre r*ccordator.i tic la rcsolucici 2312 (XXII) 

corn a p~.clirnixiar.juríclic lbgic, i que també ho pot scr Pac- 
lual, 6s l’nrticle 13.2 dc la I)eciaraci6 Universal de Drcts 
IIumans quc diu que “ t c m  pcrsona t6 drct a sortir de clualsc- 
vol pais, fins i tot del propi, i a tornar ;LI seu pais”. J,’exerci- 
ci tl’nquest drct hurnh, que és part de la fonamcritació dc 
l’asil, csti cxpressaincnt rcconegut a favor dcl nen a la Con- 
vcncih sobre els Drcts del nen, adoptadil per 1’ Asscmblca 
Gencral dc Ics Nacions Unides cl 20 dc novernbre de 1989, 
en vigor a Espanya dcs del 5 dc gcner dc I99 1, i 6s una p q a  
important cn la  present opinici en dret. 

.( ...) IA normativa espunyoh en rnuth-ia d ’asil 
>~I<spimya 6s un dels pocs Estats que disposen d’una rcgu-. 

laci6 cxprcssa dcl dret cl’asil i tlc la condiciij de refugiat, i 
aixb en virtut dcl iniuidat de la Constituciri quc il I’articlc 
13.4 determina que “La llei establirh cls terriics cn qu& cls 
ciutadans d’altscs paii’sos i els aphtridcs podran gaitdir del 
drct d’asil a lispanya”. 
D( ...) La norma constitucional rcmet ;i la llei i no es pot 

intcrprctar, com fa algun sector de la doctrina, en el sentit 
quc s’cstableixi a la Constituci6 un dret (€onarncntal) a l’asil 
ni I’obligaci6 de 1’Estat ii ntcwgnr-10, sinb quc hi ha una 
merii reccpci6 constitucional del dret dels estrangers, concc- 
but com s’entdn generalment cn l’ordre intcrnucionul, a de- 
manar l’usil a 1’Estat cspanyol. 

D( ...) La constitucionalitl,~~ci~ és3 doncs, només del dret a 
demanar l’asil, dret quc s’intcrpretarh de conformitat amb la 
Declariici6 Univcrsal de Drets Humans i cis tractats i acords 
in tcrnacioiials sobrc aquesta rnatkria que Espanya ratifiqui, 
segons es dcducix tic I’article I O de la Constilució. 

http://intcrdit.CN


RUTLLETi OFICLAf, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Niím. 203 / I6 de m q  de 1994 13167 

.( ...) La LEci 5/1984, pcl que interessa a aquesta opinifi, 
>>a) regula separradament l’asil (territorial) i cl refugi, perh 

dins d’una unitat nomativa yuc lliga les dues institucions -i 
entcncm- que les comunica; 

nb) qualifica l’asil dc protecci6 graciablc dc I’Estat, tal 
cuni la rcsolucici 23 12 (XXIi) el considcra taxativament ii 

I’íirticlc 1 iL’asiJ. concedit per un Estat, cn I’exercici de la 
S C V ~  sobirania (...); 

>)c) clx dcstinattaris dc la prcitccció de 1’13stnt espanyol scin 
els estrangers, sensc distingir-los cn rna+jors o menors 
ri’cdat, yuc cs trobin en algina CIC Ics circurnstincics previs- 
tes a la llei; 
d) cl contingut dc l’asil, ~ i n  cop colicedit, consistcix CII 

la protecció prirnhria i cssencial dc la no dcvoluci6 4 “non 
rcfoulcmeiit” del dret internxiotial-. de I’estninget. a t ’Estat 
on sigui perseguit i en I’adopcici pcr 1’Estat espanyol dc dc- 
tcminades mesures de proteccici civil i social; 

PC) I’entrada il-legal al territori espanyol no podrii ser san- 
cionada, quan hagi estat rea1i~ad;i per uila persona que reu- 
neixi els rcquisits pmpis de la conclici6 d’asilat; 

~t’)  si qu;ilsevol cstranger sollicita l’asil, no podrh scr cx- 
pulsat scnw que hagi cstat i*csolta la SCVH potici6; 

~ g )  les ciiuscs que juslifiqucn la sd ic i tud  i dcncgació de 
l’asil giren al vultant de la pcrsccucih per raons dc raqa, kt- 
I&, rcligi6, ycr1inenc;;i grup social detcrminat o d’opinions 
o activitats politiyues, i larnbb la concessi6 dc l’asil pol jus- 
tifkar-se pcr raons hurnanithrics, sense que s’cstahleixi el 
carkters d’ tlyuestes; 

~ h )  pcrquk es rcsolgui Ciivorablcrucnt la petici6 d’asil n’hi 
Iiaurh prou que iiparcguin indicis surícicnts per deduir que 
cs doni algun dcls supbsits previstos com a causes justifica- 
tivcs de la  sol-licitud cl’asil; 

)>i) la condicici d’iisilat es concctlirh per extensici als as- 
cendents i desccndcrits dc primer grau i al cbnjuge o a la 
pct-sona amb qui 1’asil;it cstigui vincdiula per mhloga rela- 
ciri d’;ifcciivitat i convivkncia; 

>>j) la condicici dc refilgiat cs rcconcix i s’admct CXI relaci6 
amb els que compleixin cls rcquisits pcr scr considerats com 
a rcfugiats segons cls convenis inicrrracionals subscrits 
pcl- Espanya, i en especial í i  la Cotivencili dc Ginebra de 
19s I .  

D (  ...) 1x1 Rcial Decrct 51 1/19XS, dc 20 de fcbrw, pel qual 
s’aprovh el rcglarncrri per a I’aplicaci6 de la LLci 511984, 
no conte cap precisi6 administrativa sobre les caracterisli- 
qucs dels que en I’hmbit pcrsonul siin els deslinataris de la 
protccci6 de 1’Estat i utilitza, indistintamcnt, cls mots “peti- 
cionai-i”, "'interessat", “sol.licitant”, asilat”, persona’’, per 
r-cfcrir-s’hi, o sigui, tampoc no distingcix per ra6 d’erlat. 

4 6  L L  

...> El dw,t i 1~ t:upu(:itur del trienor 
))La Convenci6 sohrc cls Dlcts ilcl ncn dc 1989, quc for- 

ma part cic l’cmleriament positiu cspariyo~, i rcspcctc a la 
qual Ics Nacions IJnidcs han fixat cl 1995 com a tcnniiii per 
a In N C V ~  ratificaci6 universiil, troba el S C L ~  fonarncint CTI dos 
principis tihsics, rccollits en el p r c h b u l :  

>> i )  el principi de la dignilat intr-ínscca i cicls drcts iguals i 
inaliciiables cio tots els inomhrcs ctc l a  farnilia hum;tna. 

r>2) cl principi que #O#Q persona te tots els drets i Ilibcrtats 
cnunciats en la Declaracib Universal de Drcts Humans, sen- 
se cap rncna de distinci6, pcr motius de r a p ,  calor, sexe, 
idioma, religiri, opinió política o d’altra índole, origcn na- 
cional o social, psicih ecnnbmica, naixemcnt o qualsevol 
altra condició. 

)>(,..) La Convcnci6 6s la resposta a la ncccssitat dc pro- 
porcionar al ncn lina protcccili cspccial enunciada a la De- 
claració dc Ginebra de 1924 sobre cls Drets dcl nen, 
adoptada per 1’Asscmblca General dc Ics Nacions Unidcs cl 
1959; i rcconeguda a la Declaracici Univcrsal dels Drcts Hu- 
mans, al Pacte Internacional de Drets Civils i Politics (en 
puticular, als articles 23 i 24), al Pactc Intcrnacional dc 
Drets Econbmics, Socials i Culturals (en particular, a I’arti- 
clc 101, cls dos pactes en vigor per ii Espanya des del 27 de 
juliol de 1977, així’ com a divcrsos estatuts i instruments 
ct ’ or-gan is mc s especial i tmt s i d’ organ itzacioiis intern aci o- 
nals que s’intemsen en ci benestar del ncn. 

n( ...) Als efcctcs dc la Convenci6, s’cntén per nen tot 
ésser humh menor dc divuit anys (articlc I ) .  La llarga llista 
clc drcts del nen que hi s h  reconeguts expressament cnnt@ 
clcs de drcts fonamentals, com s h ,  entre d’altres, la llibcrtat 
d’cxprcssió (article 13), dc pensament, dc conscikncia i reli- 
gi6 (article 14), la llibcrtat ti’associaci6 i la dc celebrar reu- 
nions pacífiques (article 1 s), fins als drets quc tradueixen la 
protecció i I’assistkncia cspecjuls dc ]’Estat, que srin dcguts 
a1 ncn cn moltcs circumsthncics, pcrsonals, culturals, so- 
cials, econhmiques, segons cl quc cstableix la Convenci6, 
quc tambi recvneix (article 3) I’interks supcnor del nen corn 
a principi orientador en la interpretacici dcls drets dcl ncn i 
la seva aplicuci6 per institucions públiques i privades, auto- 
ritats administrativcs, hrgan s leg i sl ati i1 s i tribunal s. 

)>( ...I Igualment 6s rccnncguda al nen una capacitat dc dc- 
cidir i actuar en cls h b i t s  més divcrws, que confirma que 
la Convencici el considwa una pcrsona cficaq, sense altrc lí- 
mit, cn cada íictc concret, que el quc racionalrncnt i moral- 
ment s’irnposi r<cn iimci6 de l’cdat i maduresa del nen>> 
(nrtidc 123. 

.( ...I 17:s un cxcinple r~’aquesta plcnitucl de capacitat el 
dret del nen r7. impugnar Iu legalitat dc privacici de la seva 
Tlibcrtat davant un tribunal o unli altra autoritat (article 37 
d), cluc s’hha d’entmdrc que podri ser cxercit a travbs de la 
compareixenga pcrsotial del nen amb la sola limitació que 
marquin Ics regles processals, igual com 6s ei cas pcr als 

M( ...> En aquest punt s ’hm de destacar determinats reco- 
ncixenicnts de la capacitat d’obrar del ncn, pcr la proximitat 
i‘iictual que leneri amb cl dret d’asil, dhora que en  s6n un 
dcls Conaments juridics, segons cl prcimbul dc la Decl wa- 
ci6 sobrc l’asil tcrritorial dc 1967: 

N* “( ...> tota sol.licitud Ieta per uii ncn (...$ pcr cntrar cn 
un Estat p r t  o pcr sortir-nc ell (...) serh atcsa pels Estats parts 
de mancrn positiva, hummitiriria i cxpeditivd’. (ariicle 1 O. 1) 

H *  “( ..,) els Estats parts rcspectnran cl drct cicl ticn (...) it 

sortir tle yualscvol país, fins i tot dcl propi, i d’cntrar al scii 
propi pais”’. (articlc 10.2) 

majljors d’cdat. 
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>)( ...) Pcrb 6s sobretot cl rceoneixement QUC el nen pot ser 
subjecte per dret propi de l’estatut de rcfugiat el que defini- 
tivament configura la capacitat del nen per sal~licitar 1’asil. 

>)( ...) En cfecte, I’article 22.1 de la Convenci6 sobre els 
Drets del ncn cstableix : crRls Estats Parts adoptaran MCSU- 

rcs adequades per aconseguir yuc el lien yue tracti d’ohtenir 
I’estatut de rcfugiut O guc sigui considerat refugiat (...) rebi, 

.) tant si est& sol cuni si esta acompanyat dels seus pares (. , 
la protcccih i l’aassistkncia humanitiria adeyuadcs per al 
gaudi dels drcts pertinents cnunciats a la prcsent Convenci6 
(..*). 

>>( ...> Per m t ,  si el nen pot obtenir l’cstatut de refugiat - 
corn ha quedat establert que cl pot obtenir- tarnhd pot soldi- 
citar l’asil amb la mateixa capacitat original i, cn tot cas, la 
qualitat de rcfugiat el legitima delivativament persot.licitnr 
I’aasil. A m6s a més, com diu enccrtadarncnt Diego L6pcz 
Garrido en relaci6 amb la normativa cspanyoh (“El derecho 
de Asilo”, Ed. Trattn, Madrid 1‘391, phs. 40), “cls procedi- 
ments que se segueixen pcr a la concessió dc I’asil i del re- 
fugi s6n practicament idkntics, les autoritats que decicleixcn 
són gairebé sempre les mateixes i cls criitcrjs emprats iam- 
bé”. 
H( ...) La persecucici com a requisit essencial del dret 

d ‘asil 
>,Des del seu origen la instituci6 de l’asil, amb la protec- 

ci6 quc comporta, cs justifica pcr la persecucilj que pateix la 
persona portada a invocar el dret a buscar asil i a gaudir-ne, 
rcconcgut a l’article 14 dc la Declaració Universal de Drets 
Humans. 

>>( ...) L’existkncia de la pcrsccuci6, cntcsa en el sentit am- 
ple que l i  d h a  la Llei 511984 c) en un altrc de més restringit, 
perb que sempre incorpora un gruix central dc pcrsccucih 
pcr motius de q a ,  religió, nacionalitat, perlineqa a dctcr- 
minat grup social o opinions politiques, prkvia sol.l icitud dcl 
pcrscguit, posa cn inapxa I’cntrada en funcionament de la 
institució de 1 ’ 4  i també la del refugi. Si no hi ha persecu- 
ció, no pot ser invocat cl drct d’asil i ,  en tot cas, estaria jus- 
tificada la denegació tic I’asil. 

>>( ...I 12s notori que cl ncn no esta cxcinpt de pcrsccuciri. 
Seria ingenu suposar que 1 ’Estat perseguidor, per exemple, 
dc determinats grups racials, ktnics, religiosos o socials 
n’exceptua cls mcnors, ans a1 contrari: els informcs dc Ics 
organitzacions especiulitzades demostren que sovint s’hi ra- 
hcja. Si el nen pot ser objecte de persecució, pot ser subjectc 
del dret d’usil i dc la qualitat dc rcfugiat. 
D( ...) L’edut w és una distinciú discrimiriathrin 
>)Ni als instruments internacionals ni u la normativa es- 

panyola no es precisa yuc el drct cl’asil pugui scr invocat 
pcis mcwrs d’edat per 1’obvietnt yuc el metior cntra plena- 
rricnt cn la categoria persona ii qui: cs rcfcrcix la Dcclaracici 
Universal de Drcts Ilumms, que arrodoneix 1’ acceptació 
pcrsona amb cl determinatiu tota, si no utilitza sirnplemcnt 
I’uriiversal o tots. 

)>( ...) L’cxclusió dels mcnorx, cntenent per tals les perso- 
ries que no han complert divuit anys,  scgons I’article 1 de la 
Convenci6 sohrc cls Drets del ncn i scgons I’mticIc I 2  de la 

Constitucih Espanyola, dels articles de la Declamació que es 
transcriuran seguidament seria una distinció discriminatbria 
,que vulneraria greument la lletra i I’esperit de la Declaraci6 
Universal de Drcts Humans: 

~“hrticle 2: <<Totu persona té tots els drcts i Ilibcrtats pro- 
clamats en aquesta Declaraci6, sense cap distinci6 dc rqa,  
color, sexe, idioma, religió, opini6 política o de qualsevol 
altra mena, origen nacional o social, posiciri cconlimica, 
naixement o qualsevol altra condici6 C...)”. 

,)“Article 7: <<To#,T scin iguals davant la llei, tenen sense 
distinci6 dret a igua1 protecci6 de la llei, TOLS tenen dret a 
igual protecció contra tota discriminació que violi aquesta 
Declaració i contra tota provocaci6 a tal discriminació”. 

>)"Article 14: 431 cas de pcrsecucih totu pcrsona td. drct a 
buscar asil, i a gaudir-nc cn qualscvol país”. 

H( ...) La Llei 511984 incorpora IiteraEment el sentit uni- 
versal quc resulta deis articlcs citats de la Declarad, i, en 
particular de l’article 14, i empra, indefugiblement, el mot 
qcrsancs)) al seu article primer -“El tcrritori espanyol 
constituirh un refugi inviolable per a totes Ics pcrsoncs a Ics 
quals es conccdcixi asil dc conformitat amb aquesta Llei 
(...)’I-, quc només pot ser interpretat com tota persona scnsc 
cap mcna de distinció pel motiu que sigui, incloent-hi, scns 
dubte, el de I’edat. 

.( ...) Pressid de la immigracici econrimicu sobre el dret 
d ’asil 

>jPr?icticamcnt tots els paysos que integren la Unió €2uro- 
pea, cls darrers anys han vist augmentar de manera espectu- 
cular Ics pcticions d’asil. 

>j( ...) Si el 1972 es calculava que hi havia 13.000 pcrso- 
nes que buscaren asil ii Europa, el i992 ja en dcmnnnven, 
nomes a la Rcpú hlicu Federal d’R lemanya, 438, I 9 1 perso- 
ncs a l’cmpara del gcnercis article 16 de la I,lei Fonamental 
dc 1949: “Els perseguits politics gaudeixen del dret d’asi”’. 
I, paradoxalment, els fluxos de demandants d’asil més nom- 
brosos procedeixen dcls rznorncnats piisos dc l’Est, quc han 
abandonat els anteriors rEgims autoritaris i dispiiscn dc 
constitucions que rcconeixen els drcts fonamcntals i Ics lli- 
bcrtats ptíbliques. 

>>( ...I Bs prou conegut que la immensa majoria dels CIC- 

mandants d’asil fan un tis “abusiu” de la invocaci6 del drct 
d’asil i quc Ics raons quc clls rnuucn s6n d’or-dre econbinic. 

H( ...) Aqucsts “refugiats econiimics”, corn se% denomina 
sovint, cstm dcsvirtuant les institucions d’asil i cl rcfugi i 
han obligat diversos Estats a una aplicaci6 cautelosa de Iu 
normativa sobre l’asil, si no a la seva rcvisi6, com ha estat 
cl cas d’Alctnanya, que per una modificacifi de la Llci i%- 
namental, modificaci6 en vigor des de I ’  1 de juliol de 1‘393, 
cxclou la possibilitat d’apcl.Ear al dret d’asil quan l’estrangcr 
entra a Alemanya des d’un tercer país segur, corn són consf- 
dcrats tots els Estats de la Unió Europea i uquclls on csth 
garantida I’iiplicwi6 dc la Convcnci6 sohre I’Estatut dels 
Refugiats de 195 1 i també els quc s6n part dels Convcni Eu- 
ropcu dc Drets Humans dc 1950. 

N( ...) Les crisis econbmiyues que sacsegen cls paisos de 
I’Est, i Ics que s6a endkmiqucs als pa’isos en vics dc dcsen- 
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volupament, provoquen fluxos immigratoris cap als Estats 
clc la Unió Europea, Espanya inclosa, amb la car;kcterística 
quc la majoria dcls immigrants, quc ho sciri per rac111s 
econbmiyucs, invoquin cl drct d’asil. 
B( ...) En uquests casos, est& plenament justificada la cle- 

ncgació de l’asil, si cs vol preservar el sentit juridic i la fun-  
ci6 humanidria de la institució clhssica de l’asil per als 
perscguits polítics, cosa que no exclou q ~ i c  cs busquin altrccs 
solucions al problema dc la imrnigriiciri econiimica. (...) 

.(.. .) Conclusirmy substuntives 
> ) I  .” EIS instruments internacionals i la  lici cspanyda cs 

refcrcixcn ii la pcrsona com a subjectc que pot sol-licitar 
l’nsil i el rcconeixcment de la conclici6 de refugiat, semc 
ikltlcnci6 a l’ednl. 

>)( ...I “Ubi lex non distingit, tiec nos distinguere clehe- 
mus”, (“on la llei no distingeix, no s’ha de distingir”),diu un 
principi quc orienta la intcrpretació de la norma i que ha es- 
tat reitesad;iment confirmat per- la jiirisprudkncia del Tribu- 

o( ...I 2.” L’cdat és un rcquisit pcr a I’cxcrcici CIC t~ctcimi- 
nats clrcts civils i politics i pcr a l’atribuci6 de responsabili- 
tat penal, pcrb no pot ser considerada una frontera per al 
rccorieixemen t dels drets humans i fonamental s. Seria ab- 
surd, irnmorai i injust --i scria una vulneraci6 de normes im- 
percitivcs dcl dret internacional i dc ~iomics constitu- 
cionals-, que pcr sota dels divuit anys Iu persona n o  tingubs 
dret, pcs cxernple, ;i la protecic6 dc la Ilci o a la llibcrtat de 
pcnsament, de conscikncia i de religió, ni tinguks dret, en 
cas de persecuci6, a buscar asil, i a gaudir-ne en qualsevol 
país. Igual corn no cs discuteix que el menor, com 1-1 perso- 
na’ és subjcctc de drets fonamentals, t111 cs pot discutir cluc 
ho 6s del drct de sol.licitstc l’asil. 

>>( ...I 3.” IA condició de Inenor 110 ha. CIC scr un motiu dc 
distinci6 restrictiva cii I’aplimciii de Ics normcs, sinó de 
Ixnefici cn virtut  de la proteccio cspccial deguda al ncn, 
que recullen Ics normcs internacionals, la Constituci6 i 
Ics lleis. 

>>( ...I 4.“ si cs reconeix cxprcssnment U I  menor 121 capaci- 
tat per soklicitar I’entrada a un Estat o pcr sortir-nc d’cll i, 
cn particular, per obtcnir i’cstatut dc refugiat, no sc l i  pot 
negar per soldicitar I’asib 

En concIusi6 el Sindic considera cluc sí cluc cxistcix ¡a 
possibilitat lcgal de reconkixcr la condicid legal d’asilat o 
dc rcfugiat a l’llstat Espanyol ii un estranger o apiitricia me- 
nar d’edat. 

nal Suprcm. 

Actuaci6 d’ Ofici núm. 1248193 
Unes irrcgularitnts cn rrn procediment sanciondor 

A comenpment dc l’cstiu passat, la Instituciri va tcnir 
coneixement de la rcsolució d’un proccdimcnt sancionador 
iniciat per I’ Ajuntamcnt de Terrassa que va motivar l’obcr- 
tura de I’actuació d’ofici objectc d’aquesta ressenya. 

De l’examen dc la resolucih municipal, cl Sindic va apre- 
ciar que n o  s’atcnicn alguns dels principis dc l’exercici de la 

potestat sancionadom establerta a Irl Llei de Procediment 
Administratiu, de 17 dc juliol de 1958, per la qual cosa es 
demani a aquell consis tori quc in€orm@s d’aquest assumpte. 
En la peticilj d’informaci6, el Síndic prccish les considcra- 
cions següents. 

Partint deIs principis al*ludits a les disposicions normati- 
ves en quk corn a garantia dcl proccdirnent s’cstablcix la de- 
guda separacici entre la fase instructora i la suncimadora 
-que s’encorniina a brgans difercnts- S’O~SCTVB quc de l’es- 
mentnda resolucici administrativa en un sol actc s’incoava 
cxpedicnt sancionador, es formulava plec de carrecs, s’im- 
posava una sanció, i d’altra banda, no hi havia cap proposta 
de resoluci6 ni tampoc s’evacuava el trhmit d’audibncia pcr- 
quk l’interessat pogués formular al-lcgacions. 

Per tot aixb, cl Síndic cntcngu6 que no era d’aplicació en 
aqucst cas la norma reguladora sobre la celeritat dels trarnits 
administratius cluc s’invocava cn la rcsolució municipal, 
ja quc són trhmits que no admeten una impulsi6 silmul- 
t inia i estan successivament subordinats en el scu com- 
plimeni. 

Posteriorment, rebut l’inforrnc municipal, I’ajuntament 
comunicava q w  es procedia a esmenar la resoluci6 qücstio- 
nada i a informar-nc tot scguit l’intercssat, deixant-la pcr 
tant sense efccte i retrcitriiicnt Ics actuacions a l’inici de 
I ’ ex pcdi ent sanci onador . 

En aqucst cstat de coses, doncs, i resolt I’objectc d’aqucs- 
ta queixa, es doni per finalitzada l’acluació en cl prescnt 
cas, i es notifici a continuaci6 a I’adrninistració I’arxiu de 
1’ cxpedicnt. 

Actuació d’Ofici núm. 1936193 
IJna sanció del Govcrn Civil pendent d’executar 

A final dc sctcmbrc, la Institucio va rebre un escrit 
anbnirn que denunciava que un determinat cstahlirnent dc 
I3nrcelona que havia cstat objcctc cl’una sanció del Govern 
Civil, prcsumptament per trhfic de suhsthncies estupcfaents, 
malgrat la clausura dcl local decretada per un període dc 
quatre mesos, continuava la seva activitat. Els vc‘ins del ha- 
rri que enviaven I’escrit demanaven al Síndic que intcrccdis 
prop dci Cinvern Civil per tal que s’exccutes la susdita reso- 
luci6. 

Tot i cluc 01s promotors no s’havien volgut idcntificar en 
I’cscrit dc queixa i que, segons I’article 16.4 dc la llci dc1 
Síndic dc Greuges, cal rebutjar Ics queixes anhimes, es va 
considerar pcriinent en aquest cas obrir una actuació d’ofici, 
per si l’anonimat rcsponia a una p o r  de represilies, En con- 
seqiikncia, cl Sindic don8 trasllat d’ayuesta queixa al Go- 
vern Civil dc Barcclona a fi quc considerbs si calia iniciar 
alguna accih. 

Pos tcriormen t, s’ i ns i s t i tc lefhnic umcnt al Govern C i vi 1 
sobre aquest afcr,i cs rcsta a l’espera de rebre la rcsposta 
d’aqucst organismc. 

-- - I- 
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Actuaci6 (1’ Ofici núrn.941192 
Escolarització i hospitals 

La prcscnt actuaci6 s’iniciii per esbrinar el grau de com- 
pliment de la continui’tat del procks cducutiu dcls alumnes 
cn cdat escolar internats cn hospitals. 

Vist allh que disposa I’art. 29 de la Llei 13/82, del 7 
d’abril, d’intcgrwió social dels disminui’ts, que diu: (<Tots 
cls hospitals, tant infantils corn dc rchnbilitaei6, i tamhé 
acluclls que tinguin servcis pcdihtrics pcmianents, siguin de 
I’Adrninistraci6 de I’Est-at, dels Organisincs Autbriotns quc 
en depenen, dc la Segurctat Social, dc les comunitats au- 
timomes i dc Ics corporacions locals, i aixi mateix els hospi- 
tals privais, que regularmcnt ocupen, pel cap baix, la meitat 
CIC llurs llits amb malalts, l’cstada i I’atenciri sanithria dels 
quals siguin ahonadcs a chrrcc dels recursos p6blics, hauran 
de comptar amb uiiii sccci6 pedagbgica per tat de prcvenir i 
cvitar la marginacici dcl proces educatiu dels alumnes cn 
edat escolar internats als esmentats hospit;hs.>b; 

Vist allb quc disposa l’art. 7 dcl Dccrct dc la Gcncralitat 
I 1711984, dcl 17 d’abril, sobre ordenaci6 de l’l3ducacici Es- 
pecial i la scvil intcgruciri cn el sistema educatiu ordinari, 
que afirma: crTiI Qepartarnent d’hscnyameni establirh en 
els hospitals ainb serveis pedilitrics permanents unitats cs- 
colars quc asscgurin la continu’ittat del procks educatiu dels 
alumnes internats cn d a t  escolar.>,; 

Vist idlh que disposcn els apartats C> i d) clcl punt nQm. 
1 I .2 de 1’ Arincx sobre criteris d’acreditació en relacici arnh 
la direcci6 i I’orgnnitzaci6 gcnerals, de 1’0rdrc de 10 de ju- 
liol dc 1991, pcr la qual es rcgula l’acrcditaci6 dels centres 
hospitalaris, quc tcxtualrncnt indica: <<Hospitalitzaci6 pe- 
Miuica,.. l l .2. A més dels rcquisits gcncrals prcvistos CII 

l’apaitat anterior d’ayucst annex, la unitat d’hospitalitzacici 
pediitrica haurh dc complir els punts següents: ... c )  L’cqui- 
pament de la unitat pedihtrica haurh dc scr adequat a l’cdat 
dels infants atesos. d) Caldrh disposar d’un nombre suficient 
de llits i de brcssols dc diferents rnidcs, i dcE mobiliari con- 
venicnt per a Ecs funcions sanithrics, cscolars i de joc...,); 

Atbs cluc cl contingut de I’csrncntat nilrncro 1 1  de 
1’ Annex dc I’Ordrc d’Acretiitiwi6 dels centrcs hospitalaris 
no sembla conskiciw sinó l’equipanient adcquat i el mobi- 
liari convenient de la Unitat pcdihtrica, la qual especificacici 
no s’adiu plenament amb la imposició feta per la Llei d’In- 
tegració Social dels disminu‘its, malgrat que siritonitza amb 
I’obligació que fr-1 el 13ccrct catali 117119114, del 17 d’abri1, 
solm Ordcnaci6 de 1’FAucació Especial, el qual trasllada al 
Departurncnt d’ Ensenyament i’ obligació d’estabtir en cls 
hospitals amb servcis pcdihtrics pcrmancnts, unitats esco- 
lars que assegurin la continuilat dcl proces cducatiu dels 
ulurnncs internats en cdat escolar; 

Ates també que cs dcsconcix el grau de compliment pcr 
part del IJepat-tament d’Ensenyarnent dc l’obligmi6 ci’esta- 
hiir les csrnentadcs unitats escolar, 

Per tot aixb cl S id i c  considcrh convenient adrepr-sc al 
Ilepartament dc Sanitat i Seguretat Social p c ~ @  dones les 
ordrcs opomncs 8 fi de rebre’n uiiii relació detallada dcls 

hospitals amb serveis pediLrics permanents que disposcri 
d’unitats escolars, pcr tal dc garantir la continui’tat del pro- 
cés cducatiu dds alumnes i d’evitar-los la marginació com a 
conscqühcia dc l’hospitalitxaci6. 

13’altra bancla, el Síndic també suggerí a1 dit Dcpar-bimcnt 
que, en cas d’existir hospitals infantils o serveis pedihtrics 
pcrrnmcnts que no disposin dc l’esmentada unitat, es dones- 
sin Ics ordms eportuncs a fi de responsabilitmr aquests hos- 
pitals perqui: subscriguin els convenis nccessaris amh cl 
Departament d’hsenyament,  pcr tal de complir l’csmcnta- 
da Llci i rcgiarncnt. 

A cornenqamcnt de I’any 1993, el Repartarncnt dc Sanitat 
i Seguretat Social corresponguE a la peticici d’informc indi- 
cant els ccntrcs qiic actualment disposen d’unitats d’cscola- 
riwaci6 per assegurar la continu’r’tat dcl procés educatiu dcls 
aluinnes internats en edat escolar, que siln cls scgiicnts: 

Hospital del Parc Taulí (Sabadell): 1 
Hospital Clínic i Provincial dc Barcelona: 2 
Hospital Infantil de Sant Joan de D6u (Rarcclona): 3 
Iiospital de la Santli Creu i Sant Pau (Barcclona): 2 
Hospital General dc Manresa: 2 
Ilospital Matcmo-lnfmtil Val 1 d’ Hebroii (Barcelona): 2 
Ates que el Departamcni d’ Enscnyament hn d’estuhlir CD 

cls hospitals amb serveis pedihtrics pcrrnaiicnts les esinent;i- 
des unitats escolars, el Síndic farh un scguinicnt dcl grau dc 
cornplimcnt dc l’cstncntada normativa i, recordar&, si cscau, 
al Departument d’Enscnyarncnt allb quc disposa l’art. 7 del 
Decret de lu Generalitat 117184, del 17 d’abril, sobre orde- 
nacid de 1’F:duciició F;special i la seva intcgraci6 en cl siste- 
ma educatiu ordinari, pcr tal dc fer extemiva I’csrncntada 
obligaci6 a tots cls haspitals dc Catalunya amb sci*vcis pc- 
ctiatrics permanents que no tinguin les esmentades Unitats 
cscolars. 

Rctuaci6 d’Ofiici ‘i c32SJ93 
Ingrés involuntari en un centre psiquihtric 

La present actuacici s’inicih amb motiu de les disfuncions 
observades en el procediment d’intcrnamcnt i alta d’iina 
malalta mental a la Unitat dc Psiquiatria de I’IIospital Cli- 
nic, que s’han comenrat en la Sccciii dc Sanitat (vcgeu 
queixa número 17 1 9/93). 

Previsions legals en relaci6 amb I’intmnamcnt 

Vistes Ics dcficikncies denunciades en d’altres yucixcs 
yuant il la dcguda assistkncia als malalts mentals i a l’cvcn- 
tual ~nancii de recursos assistcncials, el Síndic analitza en 
primcr lloc l’adcquació de l’internamcnt de I’interessadst a 
la legalitat vigcnt i investigh, amb posterioritat, Ics condi- 
cions assistencials dcl centre d’intcrnamncnt. 

Segons l’articlc 21 I del Codi Civil, E’internarncnt d’un 
prcsutnpte incapag rcquereix la previa autoritza% judicial, 
llcvat que per raons d’urgkncia sigui ncccsshria la immcdi- 
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ata adopciij d’aaquesk mesura, de la qual cal d o n u  compte 
al jutge, en tot cas, dins del tcrmini de 24 hores. El jutge, 
dcsprés d’cxaminar la. persona i escoltar cl dictamcn d’un 
facultatiu, canccdcix o denega l’autoritmci6 i posa cls fets 
en coneixement del Ministeri Fiscal, als cfectes de I’articlc 
203 del Codi Civil. 

Sens pcrjudici d’allb que prcveu l’articlc 269.4, cl jutgc, 
d’ofici, ha de recaptar la infi)nnacici sobre la necessitat dc 
prosscguir l’intcmament, quan ho cregui pertincnt i ,  en tot 
cas, cada sis mesos, i acordarh el quc sigui procedent sobre 
la possiblc continuaci6 dc 1’ intcrnarncnt. 

Per tant, des de la reforma dc la tutcla per la Lici 
I3/1983, de 24 d’octuhrc, s’instaura el control judici, 1 en 
l’internament, contraposant la llibertat de l’intcrnat a d’al- 
trcs bens jurídics suscepliblcs de pmtecci6, COM la salut i la 
intcgritat personal prbpia i de tercers (fonamcnt juridic 7 dc 
la Sentkncia dcl Tribunal Constitucional 12011990, de 27 de 
juny). Aixi, subsisteix un jnternamcnt defensiu, quc scri 
vklid sempre quc pugui tcnir una finalitat tcrapkutica i bene- 
ficiosa per al malalt. Per tant, I’acte cl’intcrnamciit s’esdevé 
amb una finalitat mkdico-terapkutica i ,  si cl facultatiu ho 
creu necessari, pot objectar la sollicitud d’internament. 

El procedirncnt al qual s’ha d’ajustar la tsamitacici judi- 
cial cn allb que preveu l’article 2’1 1 del Codi Civil 6s el de 
la jurisdiccicí voluntkia (urticlcs I X 1  I i següents de la Llei 
d’hjudiciament Civil, ainh la possibilitat d’interposar plet 
si hi haguEs oposició, en cl qual cas cal suguir cl t r h i t  
d’acord amb l’article 484.4 dc I’csmcntuda Llci). 

Pcr obtenir l’mtoritxaci6 d’internament cstan lcgitirnades 
totes les pcrsones que coneguin la situació del malalt, aixi 
com, d’ofici, el jutgc i cl Ministeri Fiscal (interpretaciri ex- 
tensiva, ja  que IIO esta dclimitacla pcr la ILlei). 

Quant a la trarnitaci6 dc I’autoiització judicial, no 6s pre- 
ccptiva I’assist61:ncia de I’advocat, de niancra quc la sol.lici- 
tuc1 es pot fer al jutgc. 

Per aixh, 
- cl jutge ha d’exarninar per s i  matcix cl prcsumpte iiica- 

pac; ; 
- cl presumpte incapaq ha de ser reconegut per u11 facul- 

tatiu designat pel jutgc (normalmcnt, aquest cnciu+rcc cl rep 
ei rnetgc forcnse del Jutjat);. 
- (1.1 jutgc, a la vista CIC I’infcmnc dcl metge forensc, dicta 

una interlocutbria apcl-lablc en tots dos efectes o ainb un de 
sol, pcr raons dc proiecci6 CIC l’intercssat (si s’autoritzn I’in- 
tcrnament) davant E’ Auclikncia Provincial; aquesta dccisio 
pot scr objcctc de recurs de cassacih. (L’activitat dcl jutge, 
pcr tant, es limita il autoritzar I’internamenl, condicili &ne 
qua nom d’aqucst acte, d’acord amb l’interlocutbria 
442186, de 21 dc maig, dcl Tribunal Constitucional), L ’ Ú L  
tim rcsponsablc de I’iintccniament 6s el mctgc quc ordcna 
I ’  ingrLs); 
- un cop piwlu’it 1’ intcmarncnt, cada sis mesos cl jutge Iia 

dc sollicitm- inforrnaci6 sobre I’cstat medic dc 1’intcriiat i, ii 
la vista CIC l’inrormc, resnldr; la continuació o cl cessarncnt 
de I’intcmament. El Ministeri I;iscal pot CII qualsevol! tno- 
ment visitar els ccntres d’intcniamcnt i cxaminat expcclicnts 

(ínstmcci6 6/1987, dc 23 de novembre de la Fiscalia Genc- 
ral dc I’Estat); 
- quant a la vigilhncia de l’internament, correspon al p a -  

sonal del centre psiquihtric. La jurisprudkncia 6s contradic- 
tbria pel que fa a s¡ la responsabilitat 6s del personal o dc la 
djrecci6 del centrc; 
- l’internamcnt no és indefinit, sinó que la Llci prcveu la 

tinalitzacib a propbsit de l’infoi-me que soI.licita el jutge, 
cotn a mhxim,cada sis mesos. No obstant aixb, entencrn que 
si cl facultatiu creu que ha millorat la salut de ]’ingressat, 
est& obligat a concedir-li I’alta, comunicant-ho iil jutge. Per 
aixb, davant dc determinades casuisliyucs, ha de prevaler la dwi- 
si6 rrkdioa, ja que cl respnsablc del Wdctmcnt 6s cl facultatiu. 

Tal corn s’ha posat de manifcst en el relat de la queixa 
núm. 17 19/93 (secció de Sanitat), les qüestions organitzati- 
ves, corn ara per cxernple la distribucili de Ics vacances dcl 
personal facultatiu, en cap cas han de detcrrninar ni poden 
,justificar I’ajornament dc I’alta la prdongaci6 de I’intcr- 
nament. En el mateix sentit, en cas quc es necessiti ei con- 
curs de I’hrgan jurisdiccional, cal arbiírar cls mecanismes 
de substitucid que possibilitin que el dret al descans dels ti- 
tulars dc l’brgan jurisdiccional no impliqui, per ell matcix, 
la continuaci6 ni un sol dia dc la situaei6 d’internament, 

1x1 trxtamcnt de la malaltia mental, en el cas investigat, 
cxigí la mesura restrictiva dc la llibertat, la qual sens dubte 
cs f@u amb efectes terapkutics positius. 

El Síndic s’ha qüestionat i’cfichcia, I’oparíunitat i cls li- 
rnits d, aquestes rncsures rcstrictives de la llibertat individual 
i d’altres drets fonamentals. Aixh no obstant, I’actuacir‘, sa- 
nithria o la judicial no cs poden avaluar pel grau d’cfichcia o 
dc curaci6 dels malalts yue s6n intcmats, en un tant per cent 
molt baix, per cert, la qual cosa explica que la limitaciri 
d’aquests drets hagi de ser limitada a casos extrems i amb la 
corresponent autoriuaci6 judicial, el qiic s’ha complert en 
lots els casos obscrvats. 

Quant a I’obligació del jutgc d’examinar cls interessats, 
internats involuntkiarncnt, s’ ha d’ advertir que s’ha generat 
una situacici dc confianqa entre I ’  Administració de justícia i 
la sanithria, la qual pcrmet al jutge examinar cls infonncs 
mEdics i resoidrc allb que és procedent per mantenir o pcr- 
llongar l’internament o finalitzar-lo. 

Pcl quc fa al compliment de l’article 213 del Codi Civil, 
desconeixem si s’ha iniciat el procediment d’ incapacitació. 
Hem d’indicar. al respccte, quc molts d’aquests procedi- 
nients rcsten paralitzats per@ no es troben tutors o a causa 
dc /'escassa coHabomci6 dels familim dcls afectats, si n’hi ha, 
dc mimera quc tot plcgat impossibilita una resolucici efic;q. 

Sittraci6 de les inslaHacians del Pavell6 Psiquihtric de 
1’Hospital Clínic 

Quant ii la Unitat dc Psiquiatria de 1’1-iospital Clinic, 
s’haurh d’iivniuczr i nnalitzar la situacid dcls malalts que hi 
scin ingressats, E’estat de les instal4acions i ,  cncar’a, l’orga- 
nitzaci6 assistencial, per tul dc garantir els drets dcls intcr- 
nats i la seva rchabilitaci6 amb les activitats oportunes. 
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També cal avaluar la vinculaci6 del personal en l’assis- 
tkncia, i verificar si s’han preservat els drets bisics dels ma- 
lalts a la intimitat, la qual  cosa d’altre handa sembla difícil, 
atesa la distribució dels Ilits en sales. 

Per tant, caldrh prosseguir la investigaci6 i avaluar les 
condicions assistcncials d’aquest centre, donant-ne trasllat 
al Departament de Sanitat i Seguretat Social perquk com 
provi les condicions existents, d’acord amb allb quc disposa 
1’0rdre dc 10 dc juliol dc 1991, per la qual es regula I’acrc- 
ditaci6 dcls centres hospitalaris. 

Aquesta actuaci6 continua en trkrnit. 

Actuació d’O1ici n h .  128 1/93 
Pensions assistencials per vellesa a favor dels emigrants 
cspany 01s 

La present actuació d’ofici fou iniciada amb motiu de la 
publicaci6 en el Boletin Oficial dcl Estado, dcl Reial Dccret 
72811993, de 14 dc maig, pel qual s’establcixen peli- 
sions assistcncials pcr vellesa a favor dels emigrants 

Vist quc I’ccsmentat Reial Decret té pcr objecte concedir 
pcnsions assistencials per vcl lesa als cspanyols no rcsidcn ts 
ii Espanya, d’acord amb alli> quc prcveu el Text R c f h  de la 
L l e i  General de la Segurctat Social, modificada per la J k i  
2611990, dc 20 dc desembre, de prestacions no contributi- 
ves. (wbtículo 7.3 dc la Ley General dc Scguridad Social. 
3. El Gobierno, cn cl marco de Iris sistemas dc protecciijn 
social pública podrli establecer rnedidas dc protección so- 
cial cn favor de los espadoles no residcntcs en Espaia, de 
acuerdo con las características de 10s paises dc rcfer- 
e IIC ia . M ; 

Vist quc la protccci6 csmcntada, d’acord amb allb que cs- 
tableix 1 ’article 149. I .2.” de la Constitució Espanyola, 6 s  
cornpcthcin cxciusiva dc I’Estat; 

Atks que, en divcrses ocasions i en di€crcnts expedients, 
sens perjudici de la competkncia del Dcfcnsnr del IWAe, ci 
Sínclic ha orientat cspnnyals residents a l’cstranger sobre els 
SCUS drcts socials, a fi dc rcsoldrc cls problemes quc tenien 
per a I’ohtenci6 d’ una pcnsió; 

A t h  quc cn molts dels expcdients estudiats no s’observh 
irregularitat dc I’Adrninistraci6, perb els interessats no es 
pogucren acoliis il cap dret sobre prestacions socials o assis- 
tencial s, 

Pcr tot aixb, el SÍndic de Greuges cregué convenient ini- 
ciar la present aciuació d’oofici, per- tal d’investigar i cercar 
cls eventuals expcdients i els SCLIS titulars que s’havien 
adrqat al Síndic des dc la scva creaci6, per si podien acce- 
dir ai rcccnt drct de la pensi6 assistencial pcr vcliesa. 

Un cop cstudiats els expedients i les possibilitats dels 
scus titulars, cls afectats van ser informats dels scus drcts i 
sc’ Is facilith la rcccnt icgislaciri i rcspectiva informaci6, ja 
quc els afectats no havien pogut acoliir-sc, encara, als bene- 
ficis dc les pcnsions públiques fins ara existents. 

espanyols. 

Actuaci6 d’Ofici nirrn. 860193 
Socis treballadors i membres d’brgans d’sdministracih 
de ies societats mercantils 

Amb motiu dc la Circular núm. 2-034, de 29 de desembre 
de 1992, dictada per la Trcsoreria General de la Seguretat 
Social per establir d Rhgim de la Seguretat Social aplicable 
als socis quc presten serveis en els diversos tipus de socie- 
tats rncrcmtils, entre d’altres, i als membres dels seus br- 
gam d’administrrrcih, el Sindic de Grcuges va iniciar la 
prcsent actuaci6 d’ofici. 

Estudiada l’esmentada Circular, per conducte del Defen- 
sor cZcl Poble s’adreqi una recornanaci6 a1 Ministcri dc Trc- 
ball i Seguretat Social per tal que estudies la possibilitat de 
considcrar la inseguretat juridica generada per la circular en 
qiicsti6, per tal corn es tractava d’una instrucci6 interna de 
la Direcci6 General a les Direccions Provincials i, pcr tant, 
sense cfecte jurídic extern. 

Així, el Sindic manifest& al Defensor del Poble el que, cn 
extracte, es transcriu tot scguit. 

>)Estudiada lii citada Circular y sin pcrjuicio yuc de la 
rnisma se derivcn divcrsas instrucciones y sc aclaren las di- 
ferentes formas parra determinar 10s rcgímenes de la Seguri- 
dad Social aplicables a 10s diferentes socios, hemos crcído 
conveniente cuestionar la mima,  a través de la Instnicci6n 
núm. 2, por ser la yuc ha producido mayor índice de con- 
flictividad, entre las personas que prestan servicios en  las 
swiedadcs mercantiles y la adrninistraciijn afectada. 

>>Así, la prcocupacihn de las pcrsonas quc Q C U ~ X I  cargos 
dircctivos o sean socios dc las empresas dondc trabajan, se 
centra en 10s limites para determinar su rclacihn, laboral o 
no, con las mismas. 

,>La Administracih no ha rnantcnido un criteiio fijo y 
unifomc sobre el régirnen dc la Scguridad Social en que de- 
ben cotizar, derivado de la dificultad dc definir la naturalua 
jurídica dc la relacih que iine a estas pcrsonas con las em- 
presas. 

&>De la citada rclacihn se deriva una obligacihn legal de 
afiliación en el Régimen gencrai dc la Seguridad Social o al 
Régimen Especial de Trabajadorcs por cuenta propia O au- 
tónomos. 

nCorno sca que la Administración ha ido clarificando 10s 
criterios y la Circular nlim, 2-034 dc 29 de diciembre de 
1992 regula el encuadramiento de 10s socios guc prestan 
servicios en 10s diversos tipos dc socicdatdcs tnercantilcs, 
entrc otros, y a 10s miembros de sus iirganos de administra- 
c i h ,  entcndemos se han clarificado y establecido 10s crilc- 
rios ya adoptados en la Resolucih emitida por la Dircccih 
General de Ordenacibn Jurídica y Enlidades Colaboradoras 
de la Seguridad Social dc 23 de junio dc 1992, en reiicicin 
con las citadas pcrsonas. 

n l .  Antecedentes 

uI,a Jurisprudencia, consolidada por la Sentencia del Tri- 
bunal Suprerno de fecha 29 de septiernbre de 1988, habia 
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definido la naturalem de la prestación, rcalizada cn las com- 
pfiias pon: sus socios o miembros de sus 6rganos de admi- 
nistración, por el tipo de relacih que Ics unia con la 
empresa y no por la clase de funcioncs quc dcscmpcfia- 
han. 

nAsí, se entendia que había rclaci6n laborill, entre quien 
prwtaba 10s servicios y la cmpresa, cuando existjan 10s req- 
uisitos propios de la mima,  como son cntre otros, 10s dc 
ajenidad, remunerabilidad y dcpcndcncia. 

>>Ida reiterada doctrina de nuestros Tribunales cxcluy 6 la 
c;u'actcrjstica de ajcnidad de la relaci6n dcl trabajador-socio 
con la cmpresa, cuando su trabajo fucra como aportación 
societaria o bien cuando Ibera titular dc la mayoria del capi- 
tal social de la socicdad. También excluyci la caractcrística 
de la depcndencia cuatdo la prestacihn de servicios sc icali- 
zwa corno administrador o rnicrnbro de 10s Órganos de ad- 
ministraci6n ejerciendo funciones e-jecutivas, YN quc no 
existiria subcJrdinaci6n de ningOn 6rguio superior. ,>Con el 
fin de clarificar 10 ; qu i  sintcíizndo y concretar cl rkgimen 
concreto de afilixi6n dc las citatlas personas, así como sus 
consccucncias en la accicin protcctora cle las distintos regi- 
ments, la Circular 2-020. dc 28 clc junio de 1990, rcgul6 la 
inclusihn de 10s socios que prestahan servicios en 10s diver- 
sos t i p s  de sociedades, tmnscribicndo la KesoluciGn de 17 
de mayo dc 1990 que habír-1 dictado la entonces Direccih 
General de Régirncn Jurídico. 

>>Pinalmente, la Dirección General dc Ordcnación Juricli- 
ca y Entidadcs Co1idxmu.ioi-a~ dc la Scguridad Social, vistos 
10s criterios adoptados por la jurisdicción social en 10s últi- 
mos ahos, dict6 la Resolucih de 23 cie junio de 1992, la 
cual preveia el cambio dc rkgimen, de acuerdo con 10s critc- 
rios itrterprctativos dc 121 propia resolucihn, dmdo plcna vil- 
lidcz y CCicacia al alta y R las cotimcioncs quc sc hubicr.;in 
efcctucldo cn anteriorcs rcgimenes, a efectos de Pa acci611 
protectora dcl régirnen cluc proccdicra. 

)>Vistas las divcrsas disposiciones que iricidiari sobrc la 
matcria, la Dirección General de la Tesoreria dc la Scguri- 
clad Social ha unificado y recogido en una cir*cular* 10s crite- 
rios actualmentc vigcntcs derivados dc las mcncionadas 
rcsoluciones, con la finalidad dc fíici1it;w lít localizaci6n, co- 
nocimiento y dcbida aplicaci6n por partc dc las correspon- 
dicntes dependcncias clc la ?'esoreria. Gcncral. 

>>A,sí, con la Circular 2-034 rlc 29 dc diciembre de 1992 
sc han dictado las instniccioncs quc forinan parte del prc- 
sciite escrito dc anexo 1 (cifikndonos en el punto 2 de las 
mismas y quc darnos por reproducido). 

>r2. Procedirniento para la indusirin en el rbgimcn 
correspondientc 

>>La Instruccih S prcvL que las  IX rcccioncs Provinciatcs 
de la Tcsorería Crencrizl de la Seguridnd Social incluirfin a 
los socios cn á'unción de las circunstancias dc hecho que re- 
sultcn de la clocurncntaci6n aportuda por ¡os solicitantes, de 
iicucrdo con las Instnicciones dictaiins cn la Circular 2-034 
dc 29 dc dicietnhrc de 1992. 

>,En caso dc no podcrse determinar claramente la adecua- 
da inclusih en el régirnen que corrcsponda, la Direcci6n 
Provincial o administración que de ésta dependlz habrá dc 
solicitar de la Inspccción de Trabajo y Scguridad Social un 
Informe a1 respecto. 

)}En caso de informar diferente a la situación mantenida, 
antes de dictam la prapucsta de resolucibn, sc habrá dc 
cumplir c1 trkmite de audiencia previsto en el articulo 84 de 
la Ley dc Kégimen Jurídico y Procedirniento Rdministrativo 
Comirn 3W1902, ric 26 de noviernbre, y sc dictar5 la corres- 
pondiente resolucicin, la cual habrci de comunicarse al inte- 
rcsado y, cn su caso, al ernprcsario, con indicaci6n de la 
pos ihil idad de formular reclainacicin previa. 

>>Por tanto, se irnpidc hacer la revisión dc oficio por parte 
de las Direcciones Provinciales de la Tesoreria Gciicral de 
la Scguridad Social y se obliga R instar la revisihi por via 
jurisdiccional social. A pesar de e h ,  muchas dc las perso- 
nas afcctadas, seguirfiri incluidas cn 10s regitnenes corrcs- 
pondientcs, sin haber precisado sus dcrcchos a la accicin 
protectora qwc les pucda corresponder, sobrctodo 10s inclui- 
dos en el rkgimen gencral, pero sin posibilidad dc protcc- 
ción por desernpleo, a no ser que acrediten su condicih de 
trabajador por cuenta ajena y su depcndcncia de la direccih 
de la empresa. 

n3. Du las cotizaciones realizadns en algunos de 10s 
Rq$mencs del sistema de la Seguridad Social con ante- 
rioridad a la Resolucihn y Circular mencionadas o s~ 
modificwiÓn por resolucih administrativa o judicial. 

K a h e  advertir prcviamerile que, a pesar de que se haya 
cotizado por la contingencia dc desocupación, no se tcndrá 
derecho de no cxistir reíación lahoral por cuenta ajena. Las 
detnás pcestaciones sc podrcin ohtencr dc acuerdo con la 
pscv i a cot i z x  i h .  

>>Tanto el alta COMO las cotizacioncs efcctuadas cn el an- 
terior rdgimcn, cn ciiso de no scr cl adccuado, se prevé por 
la Circular antes citada, la validez y eficacia de las rnisrnas 
il efectos de la acci611 protcctora que se ha indicudo, a cx- 
ccpcilin dc la prestaci6n dc dcscmpko. 

)>A pesar dc habersc rcsuclto el problema, cntcndemos 
que la inscguridad jurídica pcrsiste, al ser la Circular núm 2- 
034, de 29 de dicicmbrc de 1992 una cir*cular intcma, la 
cual, al no puhlicarse, no tierie fuuerm jurídica vinculante 
para 10s intercsados, siendo s61o sus instruccioncs obligato- 
rias para las  13ireccioncs Provinciales. 

>>IA propia Circular prevk la dificultad dc los limites y clc 
las CoiisccucIitcs intcrpretacioncs, ambas sometidits ;1 divcr- 
sos critcrios interprctativos, cluc generiulin coiiflictos e inse- 
guridad juridica. Por esto se prcvk la vulidcz, cn caso de 
proccder el cambio dc régimcn, del alla y de las cotizacio- 
ncs cfcctuadas en l o s  ixgirnenes anteriorcs a cfectos de la 
accicin protectora sobre Seguridad Social. 

)>Por todr, ello, y entcndicndo quc la insegiiridacl jurídica 
generacin tm puede ser resuclta con una circular, la cual en- 
tenderriirs clurificadora y aclaptuda a la lurkpmdencia, p r o  
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n o  eficu, considcramos conveniente advcrtirus de el 10, pam 
quc, una vez estudiado cl problema, se considerara la posi- 
bilidad dc recomendar al Ministcrio de Trahajo y Scguridad 
Social que dictara una resolucih al respccto, la ciial seu pu- 
blicada en el Bolctín Oficial del Estado por- elernentales ra- 
zoncs dc puhlicidad y scguridad jurídica. 

~~I-’inakmente, se estudie la posihil idad de recorncndar al 
citado Ministerio que las circulares e instruccloncs sobre 
Scguridad Social, con desco y vocacibn dc regu tar deternli- 
nadas situaciones, se hagm por el condmclo m6s adecuado y 
reglarnen tarin, garan tizando el principio dc publ icidad de 
totlu norma jurídica, ya sca por Rcsoluci6n, Orden o Kcal 
Dccrcto. Con esto se evitaria la rcpctida inscguridad jurídica 
y se facilitaria. al ciudadario el cumplirniento dc sus debercs 
y obligucioncs con la Seguridad Swial. 

d 3 n  la prescnte actuación dc oficio sc ha advertido tam- 
hién dc la prtiblcmiiticu que gcncran las cotizaciimcs por de- 
socupación, dc las pcrsonas con alta en el Kegimen C;encr;d 
de la Seguridad Social, las cuaics, al VIO tener el carácter dc 
trabajadores p o r  cuenta rijena sc cncucntran con la imposi bi- 
iidad de acccdcr R la cohertura prevista por csta contingcn- 
cia cn la Ley 3 1/1984, del 2 de agosto. El prescntc prohlerna 
y cl hipot6tico derecho dc estas personas a la dcvoluciiin de 
I a cotizacicin p o r  desocupacirin dcbcrí’a analizarsc por sepu- 
rado de la prcscntc actuacih, y corno seii que h a  sido moti- 
vo  de una ywja presentada al Sindic, con cl ntirnero 
1716193, sc rcmitirii cn hreve para su estudio y3 CII sti caso, 
trami tacihn (. . .) N. 

El Dd’ensor del Poblc estudii la qiiestib que cl Síndic li 
havia plantcjat i sol*liciti un informe de la DirecciG Gencral 
d’Ordcnaci6 dur-idica i Entitats Colktboradorcs dc la Scgurc- 
tat Social, del Ministeri dc Treball i Scgurctat Social, el qual 
rcsta pcndcnt dc trbmit. 

Altrament, el Ministeri dc ‘Treball i Seguretat Sociíal ha 
dictat r*cccntinent la Kesolució de 14 de desemtwc de 1‘393 
(BOE nlirn. 301 de I7 cle desembre) cn rclacici arnh cls efco- 
tes dcrivats del canvi de rkgirn del sisterna de Seguretat So- 
cial, dels socis treballadors ¡ nicnibrcs dc l’organ 
d ’ adm ini stracirj de socictíits mcrcan ti 1 s capi tal i stes. 

Actuació d’Ofici num. 746/93 
Critcris sobre prestacions socials 

L’anhlisi que cifcsia una qucixa frmnularla el I902 per 
una associxi6 motivi I’inici d’aquesta actuacib, la c p l  re- 
ílectcix la problcnihtica cn rnatCria dc Scguretat Social a 
Catalunya, dc qui2 sintkticamcnt ja es dcixii consthncia cn 
l’lnformc anterior rlcl Sínúic ul Parlamcnt (FIOIX nlirnero 
99, de 31 de mart; de 1993, phgina 61 3 i ). 

Com sia que la rnalkria chjcectc cl’anilisi, per rati dc cotn- 
pctbncia, corresponia al Defensor LICI Poble, el Sindic l i  va 
trarnetrc I’ Infor-me-pon~ncia dc I’esmetitada associaci6, bo i 
rcitcrrtnt la corrccciri dc les possiblcs desviacions i, s i  cnl- 
guks, ta revisiri dc lu normativa cn  Inatksiii dc Scgurctat So- 

cial, pcr donar plena efectivitat als principis socials recollits 
a la Constitució Espanyola. 

També s’envii a I’esmentada institució el manifcst subs- 
crit per diverses pcrsoncs i entitats sohrc els criteris restric- 
tius que, segons cls intercssats, mant6 la Sala Sociul dcl 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cn rnathia dc 

Atks el principi d’indcpcndEncia dcls jutgcs i tribunals, el 
qual irnpcdeix la inteivcnció del Síndic i també del Ilefen- 
sor dcl Poblc en aquesta mntkrja, aquesta darrera instituci6 
no pogué admetrc a trhmit la queixa. Aixb, perb, no impcdi 
al Síndic de donar a conkixer la preocupaci6 dc E’csrncntada 
associacib, la qual coincideix amb la que reflecteixen les 
queixes quc continuen rcbent el Dcfcnsor del Poblc i cl Sín- 
dic sobrc el sisterna dc Seguretat Social, i de seguir cxhor- 
tant els podcrs públics a rcvisar Iu normativa sobre 
Seguretat Social per tal dc donar plcna efectivitat als princi- 
pis que recull la Constituciri Espanyola. 

Seguretat Sociul. 

Actuacici d’ Ofici núm. 1946193 
Modificació de la normativa reg~illadora de la promoci6, 
el finanprnent i les prestacions econhiques dels serveis 
socials 

El Síndic decidí iniciar una achiaci6 d’ofici per valorar si 
cl Dccret 19511993, de 13 de juliol dc 1993, (DOGC ndm. 
178 I ,  de c3.8.93), que modifich la normativa reguladora de 
Iu prumocic‘,, d finanqamcnt i les prcstac ions cconhmicpcs 
dels serveis socials, vulnerava els drets dels ciutadans als 
quals s’havia d’aplicar. 

Aquesta actuació té origen cn la petici6 d’intervenciri que 
li van adrqar dos iblustrcs diputats al Parlament dc Catalu- 
nya. 

El I4 dc gener dc 1994, cl Síndic adrqh una rccomanació 
al Conscller dc Bcnestur Sociui, que ha estat cxprcssanicnt 
acccptada i que s’analitm detailadament en I’npartat de 
<<Recomari acions i s uggcrirncn ts generals d’ aqucst infer- 
me>>. 

Actuaci6 d’ Ofici n6m. 2350/93 
La baixa d’un nen en un centre d’atencib a infants autis- 
tes 

L’uny 1990, el Síndic inicih un expedient (referkncia 
1258190) arran de la denlincia dels pures  d’un ncii autista 
cluc dcicn havia estat expulsat d’un centre docent privat 
conccr tat. 

El Tkpartamcnt d’hsenyament, nl qual els pares havien 
formulat una dcnúncia, va dcclarar nulh  de ple drct la deci- 
siri dcl centre i va ordenar-li la readmissi6, lot advcriint-Iu 
yuc cl fct dc no complir aquesta ordre podia ser mnsidcmt 
cmsa d’incornplirnent dcl conccrt. 

I,a direcciri del centre, que d6na assisthcia a autistes 
<<ccstahilitzats>>, va considerar que, d’acortl amli cls informes 
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dcl seu cquip tEcnic, no podia readmctrc el nen, atCs que 
presentava un estat emocional especialmcnt desequilibrat el 
tractament del qual no era possihlc amb els mitjans de qui: 
disposava el centre. 

La resoluciri del dclcgat territorial dcl Departarncnt d’Bn- 
scnyRtncnt va scr ratificada cn via de recurs administratiu 
pel dircctor general dc centres i profcssorat. 

E1 Tribunal Superior ue Justícia dc Catalunya V R  confir- 
mar l’nctc administratiu considei.ant quc el ccntrc havia 
cxcrcit la potestat sancionadom sense aplicar el procediment 
legulmcnt previst i va descstimsr el recurs contcncibs admi- 
nistratiu quc es va intcrposar. 

El ccntrc va interposar I*CCUSS de ciissaci6, que esth pcn- 
cient de mold re  pcl Tribunal Suprem, en el qual addui’a qwc 
cl ccntre no havia exercit una potestat sancionadom, ,ja quc 
el nen presentava una discapacitat psíquica que el privava 
dc tota culpa i rcsponsabilitat i, en cnnseqiikncia, no li  eren 
imputables cls fets C O ~ C S O S .  Es tractava, simplement, que el 
ncn no podia seguir cn el centre en tant que el scu quadre 
clínic havia cmpjtjorat i no cs disposava dcls mitjans per 
atendre les seves neccssitats cducativcs. 

Si tnulthniament, el Departament d’Enscnyarncnt vil ohrir 
un cxpcdicnt sancionador al centrc, basant-se en 1’ incompli- 
ment dc l’ordre dc rcadmissih 

1:s vil nomenar una comissi6 arhitral, d’acord amb la Llei 
OrgBnica del 13rct a I’Educació (LODE), i es va acordar MI- 
vertir cl ccntre, d’ucord arn11 I’a-ticlc 161 .d üaquest text, en 
cl sentit quc si no proccdia il la rcadmissir‘,, sc li Caria una 
scgonu advcrtkncia i no se li renovaria el concert. Contra 
aqucsta resolució, cl centrc tatnhd va rcc6rrcr en via conten- 
ciosa administrativa tot adduint que se li havia obert un cx- 
pcdicnt sancionncior a cmsa d’un assumpte pendent de 
rcsoluci6 judicial (el ~ C C U F S  dc casstzcih no s’havia senten- 
ciat encara), així com per la manca dc tipificaci6 dc la falta 
imputada, atks que la LODJ< no inclou la baixa d’un alurrine 
com a causa de resolució del concc~~.  

El Sindic va intentar que les parts arribessin a un izcord, 
perb no insth el compliment de la resoluci6 dei Dcp¿u-mient 
d’Ensenyamcnt CII la rncsura quc significava abocar el cen- 
tre al tancament i deixar scnse escolaritzar els ultres nois 
que hi crm atesos, cls parcs dels quals, ,ja I’any 1992, van 
manifestar per escrit al Sindic que l’actuaci6 dcls pares dcl 
nen donat de baixa afcctava de forma grcu i periudicial el 
funcionament dcl oentrc. 

No aconseguit I’acord, el Síndic don& per acabada la seva 
intcrvenoi6 el 15 dc maig dc 1992, i ho  comunic8 B Ics 
parts. 

Desprks del nomenament clcl nou Síndic, cls proniotors 
dc la queixa comentada s’hi van adrcqar per demanar-li que 
reobrís l’cxpcdient. 

El Síndic, personalment, inforniA els intcrcssats quc per 
disposiciii de la Llei 1411984, dc 20 de marc, rcguladora de 
la Iostitticici, no s’esqueia la interposició de rccursos contra 
Ics resolucions de la Instituci6 i que, en conseqükncin, la in- 
corporació d’un nou titular no comportava obrir un termini 
cle rcvisi6 d’actuacions ja finalitzadcs. 

No obstant aixb, propos8 als interessats intentar una mc- 
diaci6 amb la direcci6 del ccntrc, tot i ser conscient de l’ati- 
picitat legal d’una intcrvencih d’aquesta mena, pcr tal de 
signar un acord que signifiquks un cert grau de reparaci6 al 
sofriment quc 1’afcr havia portat a les parts. (En aquell mo- 
ment cl nen ja estava escolaritzat en un altre ccntrc, a plena 
satisfdccici dcls seus parcs). 

La titularitat del centrc va acceptar també la mcdiació. 
Des de llavors hi va haver diversos contactes amb k s  dues 
puts,  que van donar lloc a la rcdacciri de quatrc documents 
de cornproinis alternatius i successius cn el tcrnps. Presentat 
a la considcraci6 dels pares del nen, en una nova rcunió 
amb el Síndic que es va celebrar el 6 d’octuhre, l’últim 
d’aqucsts clocumcnts, es va convenir que hi donarien una 
resposta cn la qual cs podia contenir una redacció altemati- 
va. Aquesta rcsposta es va rebrc 1’ I 1 dc novembre de 1993 i 
va ser ncgativa: cls pares afcctats hi alleguven quc cl centrc 
havia expulsat un altre alumne. 

E1 Siridic va donar per finalitzada la scva intcrvcnció des- 
prés que cl ccntre l i  acrcditks docutncntalment quc cl nou 
cas d’expulsió quc cs plantejava no era tal, sinh una baixa 
causada a conscqükncia del rcqueriment formulat pel Dc- 
prrtamcnt d’bhsenyament, per tal quc no tingut5 alumnes 
1n6s grans de 18 anys. 

Actuncili d’Ofifici núm. 2439193 
Equips d’atencici a la infhncia i l’adolesckncia (EAlA) 

La InstituciG ha wntinuat cls treballs cmpresos cls da- 
rrcrs anys en materia de menors. Un cl’aquests fi rcfcrkncia 
als Equips d’Atenci6 a la Infincia i Adokscencia (EMA). 

Tot i rcconkixer l’esforq quc ha fet l’hdministracih du- 
rant aquests anys, primer amb la creació d’r-tyuests equips i 
dcsprh ampliant-nc el nornhrc, ei Síndic constat& que als 
EAIA hi havia casos en llista d’cspera i que n’hi havia ha- 
gut d’altrcs cn qui?, un cop feta lu  valoraci6, s’havia propo- 
sat ]’ingrés del mcnor cn un ccntre, per?) aquesta mesura no 
s’havia fet cfectiva fins després d’un temps, pcr manca de 
places en cls centres d’acolliment. 

En conseqükncia, el Síndic va iniciar una actuacicj d’ofici. 
El 15 dc desembrc de 1993, el Síndic demana infoorrnacih 

al Consellcr de Benestar Social sobrc el nombre de profes- 
sionals dels E N A  per circumscripcions; cl nombre dc casos 
en llista d’espcra el desembre de 1992 i I’octubrc dc 1993 i 
també el nombre de ncns proposats per a acc~lliinent simple 
cn centres rcsidencials, en quE s’havia demorat l’ingrés per 
manca de p l a p  residcncial, durant I’any 1993. 

El 25 de gener de 1994 es va rebrc la infurmaci6 sol-lici- 
tada at Conseller de Bcnestar Social, de la qiial es desprh 
que en la majoria dels EAIA ha augmentat, entre les dues 
dates triades dc I’any 1992 i de 1993, cl nombre dc casos cn 
llista d’espcra. El Sindic enth,  pcr tant, que hi ha una dis- 
funci6 cntre les necessitats a atendrc i cls recursos que hi 
scin dcstinats. 



13176 HUTLTXTi OFICIAL DET, PARTAMENT DE CATALUNYA I Núm. 203 / 16 de rnarg: dc I994 

EI Sinrlic s’hha adrcqat, just abans dc finalitzar la rcdaccir‘, 
d’ayucst Informe, al Conseller dc Bencstar Social per tal 
quc amb urgCncia s’arbitrin mestircs que disminueixin tic 
forma rhpicia i significaiiva aquestes llistes d’cspcra i es 
dota els EMA de reciirsos suficients per poder fer Ics wves 
propostcs en terminis substancialment m6s breus, 

Igualment, pcl quc fa als CHSOS dc rims proposats pcr a 
acolliment simple en centres rcsidcncials, I’  ingrbs dels quals 
s’iha demorat pcr manca de plaga, s’ha instat el Conseller dc 
rjenestnr Social a articular els mccaiiisrnes que evitin quc 
aqucst fet es rcpcteixi. 
6:s cspcciitlrnent grc~i quc els profcssionais dels scrvcis 

socials hagin csmerpt  cl seu treball a preparar I’ingrés dcl 
mcnor cn un ccntrc i que aquest ingris no cs dugui a terme, 
pcr manc8 de recursos disponibles, si bé, la gravetat cle la si- 
tuaci6 n o  rau tant cri el malbaratament d’csforqos dcls pro- 
fessionals com cn hi situacih quc rcsta ei Pnciior. 

El Síndic vol assenyalar quc no wnsidcra cluc la situaci6 
sigui deguda a una <<mala adininisirrició>) sin6 il la insuti- 
cikncia dcls rcciirsns destinats per atendre aqucst tipus de 
necessitats stxiuls. 

Actuacici d’Ofici n6m. 2068193 
Visita als Centres de Menors depencnts de la ISirwci6 
General de Jrrstr’cln Juvenil del Ikparhmcnt de ,Justícia 

l’cr tal de conkixer millor la sihzacici dels centrcs dc mc- 
nurs dcpcndents de la Dirccció dc Justicia Juvenil i els pro- 
lilernes que afecten aqucsts menors, c l  Síndic inici& un 
programa dc visiics a aquests centres. 

Els centrcs visitats han cstat, pcr ordre cmnolbgic, els sc- 
g iien ts : 
- Centrc d’Observaci6 els Til*lcrs 
- Centre Educatiu 1’Alzina 
- Ccntre Educatiu Moiitilivi 
-. Centre Educatiu cls Castanyers 
- Centre Educatiu el Scgrc 
- Kesidkncia Folcli i ’í’orrcs 
- Centre Educatiu Oriol Badia 
El Centre Edncatiu I’Esperanp, es prcvcu visitar-lo du- 

rant cl rncs de mart; ric I’any 1994. 
En les visites efectuades als csrncntats centrcs cl Síndic 

va scr acompanyat pel Director Gencral dc Justicia Juvcnil, 
pcr pcrsonal d’aqucsta Dirccci6 i pels directors i personal 
dels rcspcctius ccntrcs. El Síndic vol deixar constincia del 
seu agrai’ment pcr la total cuopcracih d’ayuestes persorics cn 
les visites realitzades, i també reconeix píblicanicnt I’csi‘orq 
i l’cntusiasmc quc aqucsts professionals csinwccn cn I’cxer- 
cici dc la scva tasca. 

Desprh d’eícctuar les visites, el Síndic tr¿~slI;ldii el 31 dc 
descmbre dc 1993 al Dcpmirtamcnt de Justícia la inipressi6 
ohtiiigurla de I’cstat dcls centres i dcls SCUS pro-jectes educa- 
tius. 

E1 Síndic constath quc es disposa ci’unr-1 xarxa dc scrvcis 
intcgral i dcglrdarncni coordinada (fortnada pcr centrcs 

d’ohscrvaci6, de rkgim obcrt, scmiobcrt i tancats) per a 
I’exercici de la tasca reformadora que té confiada cl Depar- 
tament de Justicia i que, en gencral, els centres estan cn bo- 
ncs condicions cstructurals i de funcionament. 

L’cxistkncia d’aqucsta xarxa convcrteix Catalunya, cn 
aqricst Arnbit, en una comunitat capdavantera dins 1’Estat i 
la dota dc la infrastructura ncccsshria per dur ii tcrmc la tas- 
ca rcforrnadora quc té confiada i fins i tot, indagíir uila polí- 
tica de substituir el complimcnt cn un centre pcnitenciari de 
la pena, imposada a un menor dc 18 anys, major dc 16, per 
la ctrmissió d’un fet dclictiu, per l’intcmarnetit en una insti- 
ttició cspccial de reforma (vegeu la rcfcrkncia que s’hi ha 
fet en el tcina dedicat a menors, en cl capitol dc scrvcis so- 
cials d’aquest Tnfonnc). 

Després d’aquesta valoració inicial, claramcnt positiva, 
cs van dcmanx al Dcpartamcnt unes informacions addicio- 
nals i cs va suggerir quc s’emprenguessin algunes actua- 
cions pcr miflorar-nc ccrts aspcctcs, peticions i suggcri- 
ments quc tot seguit se sintctitzcn. 

Es va preguntar pcr qui: cn alguns casos, pocs, hi ha mc- 
nors cluc romanen en cl Ccntrc d’Ohservaci6 cls TiI-lers m k s  
d’un mes (termini nnhxim asscriyalat legalment); s’han inda- 
gat també Ics previsions pcr efectuar Ics obres de millora de 
les condiciws d’habitabilitat de Ics instal-lacions dcl Centrc: 
Polivalent els Castanycrs i dc la Rcsidkncia Folch i Ttmes. 

Atks yuc en alguns ccntrcs -Montilivi, cls Castanyers i 
Ccntre Educatiu el Scgrc- s’ha constatat quc el grau d’ocu- 
paciri 6s significativimicnt inferior a la capacitat tebrica, cl 
Sindic ha interpel-lat sobrt: Ics prcvisions per. millorar la uti- 
lització i aprofitarncnt dels rccursos disponibles. 

11’altr:i banda, la Institucici ha suggcrit unes reformes pcr 
tal dc donar més amplitud a les habitwions dcls menors i els 
despatxos dels professionals en el ccntrc educatiu Oriol 13 ;I- 
dia, com també la programcid cn el temps d’una petita obra 
pcr millorar la seguretat de la unitat dc rkgim tancat dcl ccn- 
tre educatiu Montilivi. 

S’ha d’insistir que les obscrvacions formulades pel Síndic 
pretcnen contribuir a millorar un scrvei públic cpc es presta 
amb un cstandard de qualitat f o r p  alt. 

E1 Departarncnt dc Justícia doni resposta a les coiisidcru- 
c ims  dcl Sindic en els termes que tot scguit cs rcsurneixen. 

S’ha informat quc la superació del mes d’estada al centre 
d’observaci6 <els Til.lcrsr, c s ~  en funci6 de ics insthncies 
judicials competents, ja que els diagnbstics d’observació i 
les propostcs tkcniqucs dcl centre s’emeten, cn la scva tota- 
litat, dins els 30 dies establerts. 

En relaci6 amb les condicions d’habitabilitat de Ics ins- 
tal-lacions i la prcscrvació de la intimitat dels menors, s’han 
previst actuacions i obrcs cn els ccntres <els Castanyers)> i 
<cOriol Badia,), així com la propera adquisisició d’un nou 
habitatge on instalalar el ccntrc icFolch i Torrcs~. Tot aixb 
perrnctrh disposar d’espais més amplis tant per a la vida 
quotidiana corn per i1 Ics habitacions. També s’han refmpt 
les mesures c k  seguretat interior del centre <<Montilivi>). 

En rclacic‘, amb l’estat d’rxupaci6 dels centrcs i aprofita- 
rncnt de ia scvii capacitat real, s’aplica un programa impul- 
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sat per la Dircccici Gcncral, amb vista R la utilitxacid, 
d’acord amb l’article 6S del codi penal, com a mesur alter- 
nativa a la prcs6. També s’irnpulsa l’assistkncia als progra- 
mes cle centre de dia per parí de mcnors sotmesos a llibertat 
vigilada o que puguin utilitzar els rccursos clcls centres. 

Atesa la rcsposta del Dcpartament de Justicia, dc la quual 
es desprh quc en el rnamcnt de rebre-la ja s’havia previst 
realitzar Ics obres suggerides en alguns ccntres i cluc altrcs 
ja s’havicn cfcctuat, i atcses les altres informacions Iliura- 
dcs, el Sindic cntcn que havicn estat acceptades les seves 
consideracions i que sols rcswva Cer cl scguimcnt de l’exe- 
cucici de Ics previsions que sc li van comunicar. 

Actuacil‘l d’ Ofici nlirn. 192193 
La continuitat entre la pcrcepci6 de la PIRMI i de les 
pensions no contributives quan els beneficiaris de la pri- 
mera compkixcn 65 anys 

En cl transcurs cl’una reuni6 tinguda en aquesta Institució 
amb representants dels servcis socials municipals del Dis- 
trictc de Ciutat Vella, rie la congregaciti religiosa de Ics 
Ohlatcs i de Caritas Diocesana, cs va plantejar el problcrna 
del desfasamcnt que es produeix en la pcrccpci6 de la rcnda 
mínima d’inserci6, una de Ics actuacions compreses dins dc 
la PlRMI, per a les persones yuc tenen més de seixanta-cinc 
anys. 

EI problenia se suscita quan aquestes personcs com- 
plcixcn seixanta-cinc anys, dcixcn dc percchrc hi rcnda mi- 
nima d’inscrció i sol-licitcn una pensi6 no contributiva. 

Els interessats manifestaren la scva preocupacid pcrquk Iu 
Iramitació del canvi dc prestaci6 compotia un retard dc sis 
mesos, dc manera quc les personcs cluc depenen dc la rcnda 
mínima d’inscrciii, en fer seixanta-cinc anys, s’cstan sis mc- 
sos sense percebrc cap ingrds ni ajut. 

EI Síndic va  decidir iniciar u n a  actuaci6 d’ofici sobre 
aquest afer, i va dcrnanar 211 Deprzstamcnt de Bencstar Social 
que se li  indiqués si té prcvista alguria incsura per pal4iar el 

E n  la seva resposta, cl Conseller dc Bcnestar Social va in- 
dicar quc cl Secretari Gencral del Dcpartsltnent havia dictat 
una Instiuccici als rcsponsables dc I’ICASS i de la PIRMI, 
que substancialment diu que: 

&a finalitat de la renda mínima d’itiserei6 que cstablcix 
el Decrct lrM11990, de vint-i-vuit dc maig, aixi com la de 
les pensians no contributives dc la Seguretat Social, i s  asse- 
gurar un mínim dc s u b s i s t h i a  a aqucllcs pcrsoncs en Ics 
quuls es donen uties circumsthncies pcrsonals i socials dc- 
tcminarlcs. Pcr ;iixh 6 s  aconsellablc establir una forma dc 
coordinaci6 cntw els corrcspoirents hrgnns gestors yuc pos- 
sibiliti la percepció continuada d’ingrcssos a aqucllcs pcrso- 
nes que ccuneixin Ics condicions d’amhducs prestacions. 

>)Per aixb -continuava cl Clonscllcr-, 1’  lCXSS iniciar5 
d’ofici procediment dc p i s i 6  no contributiva quan I’brgan 
gcstor del PIRMI li comuniqui la data cl’extinci6 dc la renda 
minirna cpc Estigui pcrccbent alguna pcrsona nmh possihili- 

p.r-oh lcma . 

tat d’accés al sistema no contributiu de la Scguretat Social. 1 
cls cfectes cconbmics de la pensió no contributiva csdevin- 
drm efectius dcs del priiner dia dcl mes segiient a aquell en 
el qual l’interessat reuneixi els requisits a qu& fa referkncia 
l’rzrticle 23 del Reial Dccret de quinzc dc marq de 1991.>) 

El Síndic considera que l’adopció cl’ aquestes mesures, de 
E’aplicaci6 dc les quals en fari cE seguiment, diina soluci6 al 
problema plantejat. 

Actuació d’ Ofici n6m. 1627193 
Full de pe-inscripcib en una escula de formaciri profes- 
sional 

Amb motiu de la queixa promoguda pel senyor R.P.S., cn 
desacord amb el fct d’haver tle fcr constar els ingressos fa- 
miliars en el full dc sol-licitud d’inscripcih en el centre, el 
Síndic v a  considerar que aquesta exigkncia no implica cap 
discriminació, ja que nomes 6s una dada necesshria per apli- 
car un criteri utilitzat, entre altres coses, pcr assignar plava 
cn un dctcminat centre. Aquest criteri 6s rccollit a l’anncx 
I de la Resohició de 6 d’abril dc 1993, pcr la qual es fixcn 
les normes dc prc-inscripcici i rnatriculaci6 d’alumnes als 
centres docents públics o privats concertats quc imparteixen 
educaciij secundkria obligattbria, bakillerat o FP cl curs 
9 3/94. 

No obstant aixb, el Síndic considcrh que el full de sol-lici- 
tud dc pre-inscripció ai curs 1993- 1994 que I’Escola de For- 
maci6 Prcjfcssional Filles de la Caritat, del carrer dc 
I’i-Iospital Militar, n6mero 165, de Barcelona distribuí als 
alumnes quc volen sol-licitar la inscripci6 cn el centrc, no 
s’ajustava al contingut rninim que esixbleix l’csrnentada re- 
solució, jii yuc cl full de prc-inscripci6 exigcix que s’indiqui 
una part dc I’expedicnt acadkmic (fotocbpia de les notes dc 
I’última avaluaci6), requisit que les instruccions no prc- 

Sol-licitat informe sohrc aquesta qiicsti6 al Depurtamcnt 
d’Enseny arnciit, aquest ha comunicat que d’íicord amh all0 
que prevcu la LODE, s’ha constitui’t uiia comissi6 de conci- 
lia&, j a  que s’havia constatat I’incomplimcnl dc la norrna- 
tiva dc concerts educatius. En cl cas que n o  hi hagi acord de 
la comissió, es procedir; 1-1 instruir I’expedient pcr incornpli- 
mcnt del oonvcni. 

vcucn. 

Rctuacib d’Ofici num. 198393 
En relsciú amh l’activitat del Ccntre d’lniciatives per a 
la Hcinsercih (CIRE) 

Aqucsta actunci6 d’ofici es v a  iniciiir a final dc 1’any 
1093, i en cl moment dc tancar la redacci6 d’ayucst Informe 
encara resta en trimit. 

El CiKE 6s una emprcsa pública quc té com a objccctiu 
primordial satisfcr e1 drct al trchall dels presos i els penats 
internats cn establiments penitcnciaris de Catalunya. Aixi 
doiics, considerant quc la tasca de rcinscici6 sclcinl dels pre- 
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sos, juntamcnt amb la de la scvii custixlia és la finalitat pri- 
mordial que la Llei Orghnica General Penitencihia I I1 979 
de 26 de setembre cncomana a les institucions pcnitcnciaris, 
i en tant que un dels mitjans idonis per efectuar la rcinscrcici 
és el trcball rcnumerat, cl Síndic va consiclcrar necessari i 
oportú cstiidiar a fons el funcionament d’ayuest organismc. 

Aqucsta iniciativa va sorgir arran de les diferents visitcs 
que el Sinciic va efcctuar durant I’ariy 1993 LZ divcrsos ccn- 
tscs pcnitcnciuis, gracies a Ics quals constat& la riccessitrit 
de pronroure el irehall cntre la pobiaci6 I-CC~USB, com a me- 
sura efectiva pcr a una veritable reilisercili soci;il. 

A hores d’ara disposcni dc la inforrnacici facilitada pcr la 
gerkncia del CIRE, qiic Ixi dc scr valorada alxins CIC dictar la 
c o m  sponc 11 t rc s o  luc i 6. 

Actuacici d’Olici núm. 1 129k93 
1l”ncianaanent de I’equip de tractarncnt dcl Centre Peni- 
tenciari Quatre Camins 

Arran dels corncntxis que cn diverses ocasions havien 
cfcctuat davant la nostra Instituci6 alguns ír-lmilim deis re- 
clusos dcl Ccntre Pciiitenciuri Quatre Camins sobrc el fiin- 

cionament de 1’ equip de tractarnen t dc 1’csmeritc?t centrc 
penitenciari -queixes manifestades així mateix pels interns-- 
, el Síndic de Grcuges va corisiderar oportú obrir una actua- 
cici d’ofici per- cstudiar cl funciruiatnent de I’esmental cquip 
clc tractament. 

I A  clucixa m k s  gcncralikada crii la lentitud i la discrimi- 
nacili en la classifiicacih i revisi6 dc grau dcl qual CI+CII oh- 
jectc alguns interns. 

El Síndic va sol.licitar a la Direcciri Gcncríil CIC Scrvcis 
Penitenciaris i 1Xehabilit;icici el corresponenl informe per tal 
dc recaptar inlbnnaci6 sohrc el funcioniirnent CIC I ’cyuip dc 
trac t arnent. 

I ,a Dii-ecci6 Gcticral de Serveis Periitcnciikris i Rchabilita- 
cili mis va tranictrc un cornph clossier 011 cs dctallaven els 
scgiients aspectcs: 
- la composició de I’equip de tractament, amb ut1 detall 

del personal cluc cl foi-muva, 
.- la tipologia de la poblaci6 rcclusa dcl mbdul on s’ha- 

vieu clctcctat qucixcs; 
-- p r o g m c s  i activitals que es fi-zn al dit riibiíirl; 
- rcvisici i cvoluci6 de la situacili dcls interns del rniidul 

del Centrc Pen itcnciari corresponents als darrers sis rnesos, 
- descripci6 de I’actuacic‘, i atcnciuns cluc l’cquip dc trac- 

tameiit dispensava als intcrns. 
Finalment, la Direcci6 Gcnmil dc Scrveis Penitenciaris 

vil facilitar al Síndic dc Grcuges una infortriaci6 circumstan- 
ciada cle l’actuaciri duta a tcrrnc amb cinqunnta interns csco- 
1 lits alciitbriarnent. 

Aquesta infimnnci6 contenia la data d’ingrbs ril ccntrc pc- 
riiteiiciari, la classiíicaici6, Ics datcs rlc les revisions de griw 
eícctuades, estudis dc pcrnnis, i les peticions d’;ttcncici i :is- 
sisthcia sol.licitada als rnernh-cs dc l’equip de tractarncnt i 
tota incidkncia rcprcsent;ittiva cjuc aScct6s cís intcms. 

Atbs que la queixa més general consistia en el rctard a fcr 
les revisions de grau, cl Síndic, un cop va disposar d’aques- 
ta informaci6, consideri convcnicnt tornar a sol-licitar int’or- 
maci6, sis mesos desprks, per comprovar si durant aquest 
periodc, dins cl qual el Reglament Penitenciari preccpba 
quc s’cfcclu’in les revisions de grau, efectivament s’havien 
dut a terme. 

E1 Síndic va escollir dotzc intcrns sohrc aquells de qui: 
havia informat la  Direccici Gcneral, a fi de vcrif-icar l’actua- 
ció de l’equip, del total dels cinquanta inicialmcnt escollits. 

D’aquests interns, ii lots els quals s’liavia revisat el grau 
penitenciari, onze es van rriantcnir en la classificxi6 inicial, 
i un va ser posat eri lliheriat. 

Estudiada tota la infmrnacih facilitada, el Síndic v a  cons- 
tatar que n o  s’ohscrvava cap irregularitat cn cl funciona- 
ment de I’equip de tractarncnt, i quc la major part de 
qucixcs provcnicn d’ interns conflictius, que no ;icre$itavcn 
una conducta susceptible dc justificar una progressi6 dc 
grau, tal com cs desprenia del seguiment efectuat. 

Actuació d’ Ofici núm. 252 1/93 
Visita a la pres6 Motiel de Rarcclona 

El dia 8 de novernbrc dc 1993, cI Síndic de Grcuges va 
visitar la prcsh Modcl de barcelona amb la iinrilitat de 
crmkixer pcrsonalment la situaci6 del ccntrc i Ics condicions 
cn quk cs descnvolupa la convivi?ncia dcls interns. 

DcsprGs tlc la visita, durant la qual s’cntrevisth arnh I’iin- 
cionaris i reclusos, cl Síndic va considerar oportli d’obrir un 
expedient cl’ ofici en constatar I ’existkncia dc certes defi-- 
cihncics CII Ics instdlacions, i tainb6 pcr suggerir a I’Adrni- 
nistraci6 1’;idopciÓ dc les rnesiires necesshries per tal dc 
pal-liar les deficikncies observades. 

Tot i conkixcr les limitacions de I’hdrninistracici pcnitcn- 
cihrio pcr rcsoldrc certes qücstions com l l i  mnssificaci6 dcl 
ccntrc o les deficikncies arquitectbniyues de I’editki de la 
Model, cs va colisiderar oport6 traslladar al Conseller de 
Justícia la imprcssici dcl Síndic i cícctuar algiiiics rccorniinu- 
cions. 

El Síndic vil cxposar al Conseller que la rnassifhci6 dcl 
centre dificulta la convivbricia dcls rcclusos, així corn la tas- 
CB dcls funcionaris cncurcgats dc la scva custbdia. 

Quant a la tercera galeria, destinada als rcincidcnts i als 
prestis considcrats pcrillosos, també es trolrh cspecialment 
massificada i necessitada dc ~nillorcs dc mantcnimcnt. 

En relaci6 amb la infcrmeria, cs dcstaci que, malgrat el 
bon wtat dc conservaci6 dc Ics instal*lacions i dutxi6 dc 
mitjans Im-soiial s i makrials, f6m convenient contractar un 
cirurgii i un t-raurnathleg per tal de milloriir el servei; alho- 
rii, s’cvitaricn cls trasllats dc malalts fora dcl rccinte amb cl 
conscgiicnt perill de fugides. 

TamM cs va suggerir al Departament de Justícia la con- 
vcnikncia d’arripliar e l  servei dc dispcnsacici de metadona, 
programa d’ajut als toxichmans quc ofcrcix i i n s  resultats s a -  
tisfactoris critrc cl colkctiu d’interns que s’hi poden acollir. 



BUTLLETi OFTCTAJ, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Ndrn. 203 I 16 de marq dc 1994 13179 

Igualment cs considerh convenient d’adeyuar els dormi- 
toris antics de la secció oherta per tal de prcscrvar tant la in- 
timitat com les condicions ci’higienc. 

X,’escrit del Síndic finalitjl,ava anih UHS suggerirrieiits refe- 
rents a prohlcmcs dc cairc general rclalius a: 
- ncccssitat urgcnt de rcparar algunes cel-les i galcrics, 

especialment la tcrcera, netejar a fons  i pintar algrrncs zo- 
nes; 

- -  recornarlaci6 dc rcpariw cls scrvcis de lavabo i dutxes 
de galeries i patis; 

.-- cmveniknciu d’agilitiir l ’acahncnt  dc Ics obrcs dc rc- 
rnodclatgc i millora de Ics cdlcs d’ai‘tIaIncnt dc la cinquena 
galcria; 

.-- convenikncia dc minvar el volum dc la megafonia de 
I’interior dcl rccintc, amb l’objecte de n o  rnolcstar cls vci’ns 
dcls carrer adjacents. 

1 3  13epartiii~ent dc Justicia, pcr part seva, v a  infcwmar 
quc 1~ tal dc reduir la rnassificucici de l  ccntre penitcnciari 
d’liomes dc Harcclona, el 1 994 h l d i t u r i  un mhdul p r c h  
bricat al Centrc Pcniknciari dc T3rians i també es r+cdactarB 
el prujectc dc construcciij d’un nou cciitre penitcnciari. 

151 rdaci6 amb l’estat CIC la tcscera galcria, cn rcbrc la 
rcsposta dcl ilcpartarnent ja s’hiivicti iniciat cls trcballs de 
piniur;i i rcparaci6 de les cel-Ics m B s  inalmcses. 

Igualment s’informi quc havia cornenpt la reparació de 
les dutxes i cls lavabos dc les galeries. Tanmateix, a causa 
dc la cornplicaciii que rcprcsenta la rcparacici dcls serveis 
instal-lats al patis, s’ha soHicitat a la Subdirccció Gencral 
d’Obres i Patrimoni del Dcpartamcnt dc Justicia la redacció 
d ’ un estudi tkcnic per rcsoldre aquests problemes. 

Pel cluc fa a1 rcmodelalge dc les celdcs d’aTllament de la 
cinquena galcria, s’informh quc aviat hi acabarien les ohres 
de millora. 

Quant al programa de dispcnsaci6 dc metadona, cl Ilcpar- 
tamcnt de Justicia, d’acord amb l’órgan T h i c  dc I h g o d e -  
pcndhcia del Dcpartament dc Sanitat i Seguretat Social, ha 
decidit arnpi ias progrcssivarncnt el nombre de beneficiaris 
dcl programa. 

Davant la resposta del departament de Justicia i atEs que 
la major prirt dcls suggeriments efectuats havien cstat RC- 
ceptats; que cn cl moment dc rcbrc la resposta ja s’havia ini- 
ciat urla Imia part de les obrcs de millora soldicitudcs, i 
davant la voluntat de solucionar el problema dc la rnassifi- 
caci6, el Sindic va considcm pcrtinent amivar- l’cxpedient 
d’ofici quc antcriormcnt havia oherl. 



I3 i80 IWTLLETÍ OFICIAL DEI, PARLRMENS DE CATALUNYA I Nurn. 203 / 16 de m a q  dc 1994 

SHCCI6 13: SEGUIMENT 

1. SKGUXMENT DE QUEJXES RIEC0LLII)ES EN TN- 
FORMES ANTERIORS 

El seguiincnt cs rcfcr-cix it qüestions substancialmcnt a b  
rades pcr nctuacions adniinistrativcs ultci-iors, com també II 
aquelles altccs cxp~sa“ccs cn in fornics prccccici-tts i ciicara HO 

resoltes. LCS rcferkncies al Rutlicti Oficial dcl Parlament s’han 
d’entendre ekctuades al númcro 99 de 3 1 dc mart; de 1993. 

Queixa 1633191 (phg 6078 i 6079 del Butlletí Oficial Parlii- 
ment dc Catalunya) 
Torns de gurirdiea haspitalbries 

1 ,’any 199 I ,  la Fcdcracid de Mctges d’ Hospitals de Cata- 
Iunya va prcsentar una queixa que pmeriia acnnscgrrir yuc 
l’Administmci6 sanithr-ia de Cacillunya regulks el s i s t c m a  dc tornis 
de guarclics als mctges adscrits al Servei Clatalh de la Saiut. 

FI Sindic forrrrulh I’any 1992 una rccomanacid peryuk cs 
mgulés aqucsta qüesti6, per tal COITI la Instituci6 enterria que 
la munca dc rcgulacir‘, afcctava riegntivarnerit el circt a la 
proteccici cic la salut dcls ciutadans i cl dret al descans dcls 
irrctges i a la scva dignitat profcssional. 

Per resoldre udcyuadament la q.iiesri6, e l  Ikpartament de 
Sanitat i Scgusctat Social v a  ; icadar la consíituci6 d’iina 
Corriissi6 de Trehnll, que el 1993 va iniciar la scvík activitat 
dc r’cccrca d’ infomacirj. 

1 Iu el morncnt dc tancar la rcdaccici d’aqucst Inforrnc, la 
Comissi6 110 ha lliurat ciicara els rcsultrzts de la tasca quc l i  
va ser cncomanadu, i per tant ‘tic) s ’ h  produ‘il la rcgulxirj 
qiic el Síndic cicrnandh. 

Qucixn h321‘32 (phg 6093 dcl Uutlleti Oficial ifcl Parlamcnt 
de Catalunya) 
Imexecuciii d’unu senthncia judicial 

En i-csposta al suggcrimcnt qiic C E  Síndic de Grcugcs 
adre@ a I’Ajuntament de Sant I’crc de Ribes pcr tal yuc, 
amb el mhxirn dc diligkncia possiblc, scnsc pijudicar cls 
drcts dcls intcrcssats, adoptés Ics tnesures iiccesshries per 
executar la Scntkncia dcl 'Tribunal Suprem, fins i lot de íor- 
r r u  subsidiiria si no s’ei‘cctuava l’ciiderroc voluntiiriinrncnt 
per part dcl propietari, I’eníiht local esmentada informi quc 
propcrament, per tal de no dilatar rnds la scsoluciCi d’aipcst 
ass 11 mptc, adjudicaria les o bres d’ enderroc, y u e s ’ efect u ii- 
iien d’acord amb el projcctc inicialrncnt claborat per I’ A-jun- 
tament, ii cBr-rec del propietari. 

Qucixa 475192 (p ig  6085 del Uutlleti Oficial dcl l>arlanient 

Xlificultat per efectuar el reagrupament familiar 
dc Catalunya) 

En I’lnformc wrrcspmcnt a I’any 1992 incloícm la 
qiteixa del ciutadh rnanuyuui senyor A., motivada pcr Ics di- 

ficultats qizc impcdicn a la seva esposa i filis, rcsidents al 
Marroc, obtcnir el visat de reagnipament familiar. 

Eln aquell cas, l’intercssat rcsidia legalment al nostre país 
dcs de 1 ’ ~ i y  197S, i 112 seva farnilia també hi havia residit, 
fins quc un accident lahrrral el va deixar invhlid total, i cls 
familiars, per motius ccunornics, van haver dc reiomar al 
pais d’origcn. 

Un COP el senyor A. va pcrccbrc la corresponent pensi6 
d’invalidesa, va iniciar cls triimits o p o ~ ~ u n s  per tal que la 
seva íarnília pogués retoniar a Espanya, perb els trhmits es 
van allargar cxtri~~)rclin~riatnent fins que va dccidir soldicitar 
l’qjut del Síndic dc G~.cugcs. 

La Institució va donar trasllat de la queixa al Dcfcnsor dcl 
Pohlc, i rcccntmcnt hem cstat informats que ja l’any 1991 es 
va concedir el visat de rcsidhcia per rcltgrupamcnt familiar, 
perb atks que cls familiars no van rccollir cl visat, I’cxpe- 
dicnt fou arxivat. 

A hores d’wi, hrzvenl-.se tornat n sollicitac el visat dcls fa- 
miliars, els ha tornat ii ser concedir. 

Queixa 832192 (pig 6 152 dcl 13utlleií Oficial dcl Parlamcrit 
dc C3ataluny2t) 
I3 a r r c re s a rq II i t ec t bn i q ue s 

L’ Ajuntamcnt dc Kcus rcrnctk I’infrirmc sol-licilat, del 
qual se’n desprcnia quc cxistia u n  projcctc dc rcíorina C I C  
l’edifici, l’exccucci6 del qual suposaria la dcsapnricici dc Ics 
barreres arquitectbniques denunciades. 

Qucixa 562/92 (phg 6 1 I7 rlcl Butllctí Oficial del Ilarlarnent 

Les condicions assistcncials dcls ccntrcs hospitalaris 
de Catalunya) 

Finalment, el Collegi Oíicial dc Metgcs dc Bai*cclona ccs- 
pongu6 iil Síndic informant-lo sohsc la trarnitacici d’un cx- 
pedient nbcrt U I  facultatiu que havia denunciat la 
in tercssada. L’cxpedicnt s’arxivh per incxistkncia d’infrac- 
ci6. 

Qucixes 136191, 88/91, 55019 I ,  83/91 ,entre d’altrcs (phg  
6 194 del 1’3utllciÍ Oficial del Parlanient dc Catalunya) 
Restriccions i correccions cn l’hamogcnc’rtzacih dels 
rhgims de la Seguretat Social 

S’ha corregit el problema c1uc afcctwa cls trcballadors 
pel- compte propi o autbnoms pel cluc fa a la no validcsa de 
les cotitzacions corrcsponents a períodes anteriors ii I’alta. 

La Disposicih Addicioniil dcscna dc la 1,lci 22/93, de 29 
de dcsernbre, de mesures fiscals, dc rcforma dc rEglm juri- 
dic de la íiincio plihlica i de la protccci6 pcr desocupació, 
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preveu la validesa, a efectes dc pcrccbre les corresponents 
prestacions, dc ics quotes anteriors a l’alta en el rkgirn espc- 
cia1 de la Seguretat Social de treballadors per compte propi 
o aulbnoms. 

S’ha acceptat finalment la nostra recomanaci6, malgrat 
no afectar cls trchalladors nitbnoms que van pagar abans de 
I’ 1 de gcncr de 1994. 

Qucixa 1839192 (phg 6146 i 6147 dcl Butllcti Oficial del 
I%ul :i mc n t de Cat a I u n y 21) 
1,cntiturI en els trhmits d’adopci6 

El 1992, cl Síndic va fer aviricnt al Departament dc He- 
nestar Social que caldria reduir notablement el tcmps qirc 
transcorre des de la soldicitud d’aaclopció fins que cs t6 la pri- 
mera entrevista amb els interessats. 

],’any 1993, el Departament cie Benestar Social inforniii 
quc s’ ha &‘cat I’hca d3 informaci6 cspecífica i personditxa- 

da, a ckrcc de tres assistents socials, que expliquen a les fit- 
milies les caractehtiques de I’acollimcnt pre-adoptiu i dels 
mcnors en situacilj d’aband6 i les informen dels terminis i el 
procedimcnt en l’estudi i selecci6. 

Queixa 953/92 (p8g 6147 del Butlletí Oficial del Parlamcnl 
de Catalunya) 
Desprk q&? 

El Dcpartament dc Benestar Social vii informar el Síndic 
de l’acord dcl Govern de la Gencralitat de Catalunya pcr 
crear un Carnit@ interdepartamcntai per si i’estudi de ics mc- 
sures a adoptar en rclacih amb els joves que arribcn a la ma- 
joritat ingressats en centres de la Dirccció General 
d’Atenci6 a la Znfhcia. El Comite ha claborat una proposta 
de Progmma interdepartamental quc haurh de ser prcsentat 
al Consell Executiu per tal que resolgui sobre la seva apro- 
vaci6. 
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SEGONA PART 

CQNCLUSIONS 

- 131 1’hrnl)it dc l’accés a la funcici pdlAicn, cal ka rnhxima 
trarrsparkncia cn li! valoraci6 dels rnh-its al.lcgats pels pnrti- 
cipants en cls concursos i C ~ I I C U I * S I ) S  oposicici. 
- Els actes iiclininistratius s’han CIC motivar suíicicntinent 

per tat d’evitar la indcfcnsi6 dels administrats. 
- f i s  urgcnt quc s’acioptin les incmrcs leg;i~p: escaients 

arnb vista ii noinialitzar- Li situacií5 eti quh es tr*ohcn els ob- 
jectors dc conscihncia pendcnts d’ c fcct liili. 1 a prestacih so- 
cial substitutbria. 

- fi:s imprescindible cpc I ’Administraciri fomcnti l;i intc- 
grticici dels immigrants estrnngcrs que cstan al nosirc país, i 
amh aquest ohjccte és convcnicni cluc cxisteixi UII scrvci 
ti’informaci6 i iissessoliiinciit als estrangers cn aquelles xo- 
IICS (311 hi ha  un alt iiiclcx d’iin-tmigracici. 

- fis necessari rcgular amb concreció els criteris dc con- 
cessió de visat pcr migrupament familiar i escurpr cl icmps 
dc tramitaci6 deis cxpcdients de pcrxnís dc trctiall i residkn- 
cia promoguts pcls immigrants cstrarifl;ers. 

- Cal fer extcnsiva la politica clc I‘orrlcnt de r.ehat)i1itaciri 
dcls cdificis afectats per. patologies csiructurals als propicta- 
ris o usuaris cie locals CIC ncgoci, rnitjanqant ln prcvisi6 
d’iuncs línics ri’ajut al finanqarnent de les dcspcscs deriva- 
des de la reparaci6 dels clcrnents comuns dc les finques. 

- I ,’Administraci6 local 16 assignadcs iincs funcions de 
política d’liahitabilital que ha d’excrcir en nom de l’interks 
gencral. Davant l’incompliincnt pcs part dcl propictari d’un 
edifici de I’ ordre de conservacici i nnanteniment cle I ’  i m n o -  
ble, s’ha d’iiccirdar l’execuci6 subsidihIia pci* 1’Administt-a- 
cici, ii c;irrcc del propictari, per tal d’evitar el deteiioramcnt 
dcl parc i Inniohi i iuri urbh. 
- Cal aplicar els principis d’cficikncia i celcritai en la tra- 

rnitaci6 dcls cxpediciits sniicionadors c i ~  matkria d’habi- 
tatgcs dc protecció oficial, o aplicar les rncsures cautelars 
prcvistes ;i la legislíccili vigent per tal d’evitar cluc les reso- 
lucions sancionadores multin inaplicables. 
- Ixs urbanitzacions ildcgals s6n també respnsahiiitat 

dels Ajuntanients. Cal que aquests exerccixin Ics seves 
cornpeii?ncics tutelars pcl quc fil a 1’ activitat urbanitzaclora 
privada, i quc cvitin situacions ctc fct al ~nasgc dcl planeja- 
ment, l i t i  lilzant ciicaqment Ics tkcniques prcvistcs a I’m-de- 
rim~cnt jurídic per sancionar Ics iní‘raccions i restwt-ar la 
I egal i tat rxrban is t i ca pcrtortxida. 
- 13s constata que cl ciutadh prcn, dia a dia, uila major 

conscikncia del seli drct a gaudir d’un cnlorn n u  dctciiorat 
pcls divcrsos agcnts conirlniriiimts. 

- Els Inccaiiismcs legals per actuar clavant Ics iuwmcnii- 

dcs activitats molcstes n o  s6n suíicicnts cncara. D’nltra han- 
da, es consiata que en rlctcrminats citsos s’clucicix la 
rcspoiisabilitat de f’er complir \;i normativa cxistcnl. 

- 1,’administr:it cs veu obligat sovint a instar la rectifica- 
ci6 d’erradcs matcrids cn l’hmhit dc la gesli6 tributiria, i dc 
vcgaclcs troha una resposta molt lcnta dc I’Admninistraci6. 

- La notificacili per cdictc dcls anomenats rctri huts dc co- 
bi*amcnt peribdim o q c r  rcbub) ks avalada formalment licr 
la Llci Gcneral ‘í‘ributhria; pcrb davant la rnodificacici, d’uti 
cxcrcici a un altre, d’elernents cssencinls clcl tribut, s’ha de 
procedir ii la notiikaci6 indivilt~ialiti..a~li~. í,a irnposici6 d’im 
rechrec sobre un iribut prccxistcni ha de scr objecte dc no- 
titicacio singular als sutjcctcs passius. 
- 1;s constata, cn un ccrt nombrc de qucixcs, quc una piri 

dels ciutadans considercn no iissumiblc la pressi6 fiscal 
creixcnt. La manca d’ infoi.inaciri als contribuents que cxplf -. 
citi o raoni la motivació, dc fct i dc circt, dcls citats incre- 
ments genera un rebuig gaircbk autonilitic a pagar-los. 
- Cal quc l’Administraci6 sanithria adopti les mesures 

necesshries a fi  d’cradicar Ics llistcs d’espera cn els serveis 
sanitaris. Adequar els serveis a la demanda social dcl mo- 
ment és indispcnszible per garantir cl drct del ciut;idh a la 
protecci6 de la seva salut. 

.- Ciil millorar l:atcnci6 al malalt i la relació entre aqucst i 
cls fxultatius, per tal dc contiiiuar huinclniizant la sanitat 
pfiiblicn. Tarnbd 6s urgent millorar cl finaiqament ali- 
tonbmic tlc la sanitat per no indinetre la qualilai assistcnciul 
desitjada pels ciutadans. 

-- C ~ I  intensificar els esforqos CII la crcaci6 ci’Arccs 13isi- 
clucs tlc Salut i en I’irnplmtacici d’Eqiiips d’Atenci6 Pri- 
rnhria, pcr tal que la reformii de l’atencici priinhriii cs 
completi nbans no finalitzi el tcrrnini prcvist a la Llei ci’Or- 
d cn ac i 6 S an it iir i a de C a t u I u n y a. 
- S’han d’adoptar Ics mesiires convcniciits per cvitar la 

marginacili i cl rcbuig dcls collcctius mks desprotegits (an- 
cians, drogodepcndcnts, rnalalts rncntals i rnalalts cic sida), 
amb la crcaciri dc ccntrcs cspccials, la potcnciacih dc l’as- 
s is thcia  domicilihria i programes sani taris que rcciillin Ics 
scves catacteristiqucs diferencials. 
- UH cop mks, reiterem la ncccssitat que les administra- 

cions titulars dc scrvcis públics assumeixin Ics scvcs fun- 
cims dc control en rclacih amb la prestació dcls sci-vcis quc 
s6n gestionats per tina empresa conccssionhria. 
- L’eficr‘lcia dels mecmismcs de dci‘ensa dcls consumi- 

dors i usuaris 6s la pcqa cahdal del principi tutelar establcrt 
a I’articlc 51 dc la Constitucib. Un cop més, insistirn que 
aqucst objectiu cl’cfichcia h a  d’inspirar els actes de 1’Admi- 
iiistracici, ja sia cn cxcrcici de Ics scvcs compctCncies tute- 
turs, ja sia com a prestadora dc servcis. 
- S’ha dc tendir a i’homogcnc’itzacici dcls rkgims cspc- 

cials del sistcma dc la Scguretat Social per tal d’cquiparar 
amb cl rkgim gc~ieral la seva acció prmxtoríi, la qual ha de 

- , - .. ..-. .- -- . , --- 
~ ... ”., - 
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garantir I’assistCncia i Ics prestacions socials suficicnls cn 
les situacions dc necessitat, cspecialmcnt cn cas cl’atur i clu- 
riint la vellesa. 
- Cal continuar eliminant les lirni trtcions imposadcs als 

ciutadans pcr obtenir detcrininats bcnelicis o indcmnitza- 
c ims derivats de la Llei d’hnnistia.  

Cal conlinuar adoptant incsurcs eikrgiqucs pcr tal de 
garantir el drct al trcbail, cntCs com mil ocupaci6 sociiil- 
ment útil i, mtw aqucstes ~ C S \ I I ’ C S ,  forncntar la universa- 
l i  t z x i i j  del reciclatge prol‘cssional. 

- -  Cal quc cls poders pfiblics ccmidcrin la cunvcnikncia 
cic protcgir. les parcllcs de fct, quari pcrdiri cl c o m p ~ i y  o la 
cornpariyn de qui dcpcnicn econbmicarnent. 

- Cal insistir cn la convcnihcia que cls diitgcs de Menors 
qur: S ’ C I I C ~ ~ T I X ~ U C I I ,  eritrc altrcs iifcrx, d’nclopcinns i acolli- 
tnents, rchjn una  formacili espccialjt;r.ada. 

-- 1;:s neccssari u n  desplegament cricaC ci’ ;~ccions prevcii- 
tivcs, glo2xils i puntuals, en rckicifi amb clr; infmts cn situa- 
cili dc risc. En conscqiikncia 6s imprcscitidiblc la coorcti- 
imi6 rlc tots els ~~ccursos disponibles -personals i mate- 
rials- sigui quina sigui l’hdministracili titular. 
- d s  imperibs cluc s’arljitrin arn13 urg~ncia r~~esures yuc 

disminueixin dc íonna rhpidn i significativa les 1 Elstcs d’cs- 
pcra clcls E N A  

- Xin Ics iiiforrriacions sobr-c tiiciiors en cls tnitjms dc co- 
rriiinicacilci social, cal extremar Ics garantics pcr no vulnerw 
cl seu dret a l a  intimitat i, cn tot cas, cl Ministeri I k a l  ha 
d’excrcir Ics facultats cluc e11 defeensa clcl inenor t& confia- 
des I 

- Tarnbb s’ha dc protegir els nienors i adoiesccnts respec- 
te a les imatges i missatges que s’emeten a trav6s del mi- 
tjans budiovisuals, cn particular la televisici, per tal que no 
perjudiquin et seD desenvolupaincnt integral corn a persones. 
- El P l R M l h  tin programa disscnyat per promourc la rc- 

inscrci6 sbcio-laboral, i n o  pot esdevenir l’alteiwlttiva a la 
rctallada de dcspcsa social o ~ i n  sucecdani dels def‘cctes 
d’ altres sistemes. 
- Cal millorar la política de personal en els cossos do- 

cents de forma quc s’assolcixi un grau desitjahlc d’estabili- 
tat professional (major agilitat cn les convocatories d’acccs, 
un cstudi acurat de les necessitats, no dilatar innecessbia- 
meni la situació de destinació provisional, ctc). 
- 6s ncccssiria tina reestructuracia en profunditat cic 

l’oficina judicial, per tal que pugui complir la fiinci6 dc scr- 
vci públic ligi1 i eficat;. 

.- Cal crear una oficina dc la víctima, on es pugui adreqar 
cl ciutndh cluc ha estat subjcctc passiu d’un delicte, on se 
l’ajudi en el scguimcnt continuat del scu cas, de manera que 
no  pateixi ima doble vicíirnitzaci6, fruit del dclicie la primc- 
ra, i dc la inatica ci’inl‘omacici dels seus drcts i del scu excr- 
cici, la scgona . 
- 6s ncccssari desmassificut- cls centres penitenciaris per 

tal de millorar la convivhcia dels intcrns i facilitar la tasca 
dels fiincionari s encarrcgals dc la s w a  custhdia. 

- 1Th-íi corivcnient ampliar els p r q p m e s  mkdics que iic- 

tiralrncnt s’apliqucn als centres penitenciaris catalans amb 
vista B eradicar el c~nsuni dc substincics tbxiyues i cstupc- 
fiiCIItS. 
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_. . - - . -. _ -- -- - -- . . _  

Qucixes resoltes dircctamcnt CFI cl morncnt dc la 
consulta o cii horcs posteriors pci 
<<Sc~-vci d'Tnformacici al Ciutadb 

Queixcs quc hali donat lloc a expedient 

850 

1.734 

Actuacioiis d ' ofici : 
(cxpcdicnts iniciats ii insthncia del Sindic) 17 

. . . . .. 

Cicncs 
I ;cbi+cr* 
Mar$ 
Atiri 1 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
S ct ci n b rc 
0ctul)rC 
Novernhre 
I)csembre 

118 
1x5 
158 
I Ib 
E 26 
I36 
I12 
83 

101 
I32 
130 
106 

6') 
104 
98 
66 
57 
74 
56 
s2 
53 
7h 
73 
67 

(*I 1111 653 de les 1 SO3 visiles, el; va indicar als compareixents la possibili- 
tat de pr'cscnLir qucixa u1 Siridic de Grcugcs, cosa que 240 vim íer. 
(**I S6o CCJF~SU~ICS iulucllcc visitcs cn Ics cluc la qiicstió qirc cs plantc.j:ja al 
Síndic, es rcsol en el mateix moment o cn hores irninediatiiment pcisteriors. 
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EDAT DELS FUXLAMANTS 
Total: 1554 

LLENGUA EMPWDA EN LES QUEIXES 
Total: 1.734 

D o  3 1 a 65 anys (138) 4 6 , 3  7 Y" 

5 3 , 5 2 x 
Mds dn 56 anys (1202) 

7 7 ,  
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ANNEX 2 

7.24% 

ChThLUNY A 
Total: 1.699 

1 _I-..- 

Cataluriya ( i .699) I 

S arc c 1 on a 4.h54.407 76,8 i % 1.384 8 I ,46% 
G i ron íi SO(3.628 8,4 1 % I35 7,9% 
1 Jcidíi 353.455 5,8370 57 3,3S%l 
1 ’a r ~ a g  o n a 542.004 R,94% I23 7,24‘% 

. _ _  __ . __._ . - . _ . . - - _- 



PERCIENTAWX SOBRI< HABITANTS PERCENTATGE SOBRE QUEIXES 

- , -  - -  

Lleida (353.455) 

Tarragiona 
(542.004) 

Alt Penedks 

Valles Occidental 

o 200 4 0 0  601) II 0 o 1 O 0 0  

Gai rigues 

Noguera 

PAhrs Jussa 

Pallars Subira 

Segarra 

scyria 

Alt Urgell 

Urgell 

Pla d’ürgoll 

O 5 1 0  1 5  2 0  2 5  

7.24% 

Tarragona (1  2 3 )  

COMAHQUES DIC GIRONA 
Total: 135 

o 5 1 0  1 5  2 0  25 :i o 

COMARQUKS DE TARKAGONA 
Total: 123 

Conca d e  Rarbcrj 

Baix Prnaries 

1 
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-- - . _  -. ~ ~. ~ - 

COMARCA - Poblncici Nre. Queixes 
. _  - -  - -  

Anoia 
c astcl ¡oli 
I g u a I ad a 
JWba 
La Torre de Cliiramunt 
Mas q u ef;l 
Pi era 
Pujalt 
Sta. Margarida dc Montbui 
Vilanova dcl Carni 

Dagcs 
Artk 
hvinyci 
13alsareeny 
Calclm 
Cardona 
El Pont de Vilornara i Rocafort 
Manrcsa 
Noia 
Nwarclcs 
Naws 
Sallent 
Santpedor 
St. Joan dc Vilatorrada 
St. Vicent; de Castellet 
Súria 

ikguedb 
Avi5 
Berga 
Cassems 
Guardiola de Berguedh 
Puig-Reig 

Garraf 
Cubcllcs 
Sitges 
St. Pere de R i b a  
Vilanova i la Geltrú 

27 
1 

12 
I 
1 
T 
3 
1 
5 
2 

43 
I 
I 
1 
1 
1 
1 

23 
1 
1 
3 
1 
2 
I 
4 
1 

834 
38 

732 
42 

5 
17 

10 

21 
1 
5 
4 

1 1  
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COMARCA - Sobtaciri Nre. Queixes 

Baix Llahrcgrtt 
Abrera 
Castelldcfcls 
C ervellii 
Corbera dc Llobregat 
Corncllh cic Llabrcgat 

El Prat de 1,lobrcgat 
Esparrcgu cm 
Esplugues de Llobrcgat 
Gavh 
Martorcll 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Pallcjh 
St. Andreu de la Barca 

El Papiol 

St. Boi de Llobregat 
St. Esteve Sesrovircs 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despi 
St. Vicenq dcls Horts 
Sta. Coloma de Cerve 
Torrcl les de LEobrcga 
Val I i r a m  
V i 1 ;-id cc an s 

Marcsme 
Alclla 
Arenys dc Mar 
Arenys dc Munt 
A r p i  tona 
Calclla 
Canet de Mac 
Dos rius 
H1 Masnoii 
Malgrat de Mar 
Matar6 
brrius 
Palafolls 
Pineda de Mar 
I3-emiB de Dalt 
Prcmih de Mar 
St, Andreu dc Llavanercs 
Sta. Susanna 
Tcih 
‘Ci ilna 
Vilassar CIC Dalt 
Vilassar de Mac 

129 
2 

13 
3 
I 

1s 
2 
7 
2 

13 
8 
4 
3 
3 
1 
5 

12 
4 

10 
3 
6 
1 
2 
3 
6 

67 
2 
6 
1 
2 
3 
5 
2 
4 
3 

19 
I 
1 
3 
2 
3 
1 
I 
I 
2 
1 
4 
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. , . 

COMARCA - P ~ h l ~ ~ i d  
. -. . 

Osona 
Ccntciles 
Mimlleu 
Montesquiu 
Roda dc Ter 
Rupit i Pruit 
St. I-lipblit dc Vol~i*cgB 
St. Martí de Ccritcllcs 
St. l’cre dc Torell6 
St. Quirzc dc Besora 

‘i7on;i 
’Jorel16 
Vic 

Sta. MLxC~ CIC C o ~ c i  

Valllk Clccidentd 
1Zarhcr.i del Vallbs 
Castcllar dcl Valks 

Matadepern 
Montcada i Kcixuc 

1% 1 i n y i 
Ripol lct 
Rubí 
Sabacic I I 

St. Quirxc clcl Vall& 
Sta. Perpi?tua de Mogoda 
I cnassa 
Vulldorcix 
Viladccavall s 

Ccrdnnyola del Vallks 

Palau cic Plt:gan1ans 

St. Cugat dcl Vallks 

I ,  

Nre. Queixes 

17 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
I 
I 
1 
1 
4 

17 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
2 
1 
2 
I 
5 

147 
8 
I 
4 
E 
7 
4 
2 
4 

10 
38 
7 
I 
3 

54 
2 
1 
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~ 

COM ARCA - Pohlaciti Nrc, Que ixes 

Vallk Oriental 
higuafrerla 
Caldcs dc Montbui 
Cmovclles 
Cardcdcu 
I ;agars dc Montchís 
Granollers 
1,’Atmclla del Va 
La Garriga 

La Roca del Valli 
XA I,lagosta 

I& s 

I 

Lcs Ikanyuescs del V d  11% 
Llinnrs del Vullks 
Lli+ d’ Amunt 
Mollct clcl VallCs 
Montmel6 
Montomks del Vall& 
Parets tfcl Vnllks 
St. Celoni 
St. Fost de Canipseiitellcs 
St. Pcrc de Vilamajor 
Sta. Maria de Palmtordera 
Vallgcqyina 
Vi 1 al ha Sa s s c wa 
Vilanova del Vallks 

72 
1 
7 
1 
4 
1 
9 
1 
3 
2 

10 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
I 

_ -  .. ~ . -. , .-.. 

TOTAL BARCELONA 1.384 
. . , -~ - 
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GIRONA 

Baix Empordii 
I3 cg LI i- 

Casrcll-Plat,ja Aro 
Chi‘lles, Munclls i St .  Sadurní dc 1’Hcura 
i ;ora 1 I iic 
Lc? Bisbat d’l<mpordB 
Píilafrugell 
Palarniis 
St. I~~cliiu dc Guixors 
Sta. Cristina d’ Aro 

Garrotxa 
Castelllbllit clc la Roca 
La Vall dc I3imya 
Olot 
Sta. Pau 

Giron&s 
c a s s i  de In Selva 
Ci iron ii 
1 .lagoster;\ 
Q L I ~ J ~  
Salt 
St. Juli& dc Ramis 

Ripollks 
Ribes dc Freser 
Ripoll 

30 
I 
1 
2 

13 
1 
1 
2 
I 
1 
4 
1 
I 
1 

29 

13 
1 
I 

10 
1 

27 
I 

21 
1 
2 
1 
1 

6 
1 
5 



HUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I Núm. 203 / 16 de mart; de 1994 13193 

. .- 

COMARCA - Pohiuciri Nre. Queixes 
. _- 

Selva 
Amcr 
Arbúcies 
I3 lane s 
Caldes dc Malavella 
llostalric 
La Cciiera dc Ter 
l-,hrct dc Mar 
Mapnet dc la Selva 
Si. Hilari Sacalm 
Sta. Coloma dc Famcrs 
‘Tossa dc Mar 
Vilobi d’Onyac 

Cerdanya 
higccrdh 

Pla de X’Eshny 
B a n y  oies 
CornelIB dcl Tcmi 

24 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1. 
1 
2 
2 

3 
3 

3 
2 
1 

. - .. ~ 

TOTAL GIRONA 135 
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Garrigues 
Ceruih dc Ecs Garrigues 
Juneda 
i ,’ A1 bagc s 

Noguera 
Algerri 
Artesa de Segrc 
13 al agu er 
Ida Sentiu dc Sici 
Ecs Avellanes i Sta. Linya 
6s de Balaguer 
130nts 

Pal lars Jussh 
La I’obla de Segur 
Salas dc Pallars 

Pallars Sohirb 
Sor¡ guera 
Tirvia 

Segarra 
CcrvcM 
St. Rarnori 

Segrih 
Artcsa de 1LIcid;i 
La Granja d’Escurp 
Llcida 
KossclIr‘> 

Alt Urgell 
Les Valls dc Valira 

Urgell 
h g  rarnu nt 
Castcllscra. 
Lil Fuliola 

Pla dTUrgell 
Barbcns 

R ellv is 
El Palau d’Anglesola 
Gol mks 
Mollcrussa 

I3ell-I Joc d’Urgcll 

3 
1 
1 
1 

11 

2 

2 

3 
2 
I 

24 
2 
1 

I‘) 
2 

1 
1 

7 
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TARRAGONA 

Alt Camp 
Alcovcr 
Kodonya 
Valls 

JJlaix Carnp 
hlmostcr 
Carnbri 1s 
La Selva dcl Camp 
Lcs Borgcs dcl Camp 
Pratdip 
Iicus 
Kiudonis 

Conca CIC Jtsrherh 
L’Espluga de Francolí 
Sta. Coloma dc Qwralt 
V imbodi 

Baix Ebre 
14eltebrc 
L’AtmeIla de Mar 
Tortosa 

Monts i h 
Amposta 
La Galcra 
St, Carlcs dc la Rlrpitil 
St. Jaume d’Envc,ja 
Sta. 13irbara 

naix PenedEs 
Albin y rtna 
Rcllvci 
Calafell 

La Bisbal del Pcnedks 
Vendrcll 

Priorat 
Falsci 
Mar@ 
Pradell de la Tcixcta 

7 
I 
1 
5 

36 
I 
5 
I 
I 
1 

26 
I 

4 
1 
2 
1 

12 
1 
I 

10 

7 
3 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
2 
3 
4 
1 

3 
I 
1 
I 

- ”- . - 

Fascicle quart 



13196 l3UTl,I,,I:Tf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nlim. 203 I 16 de mar$ de 1994 

A Itah 11 R 

Creixcll 
Els Pallarcsos 
I ,a Canonja 
Salou 
Tarr ag 011 ii 

Torrcdcmbarr a 
Vila-Scca i Salou 

42 

3 
1 
1 
I 
1 

27 
5 
3 

‘FOTAL TARRAGONA 123 
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PROCEDENFS DE: LA RESTA DE L’ESTAT 

Classificaci6 per províncies 

Al hacc te 
lavil 
Raleures 
La Coruiín 
Cordoha 
Castcllh 
c; ra n ad a 
Jaen 
I, o g ro ñ o 
Madrid 
Mállzga 
Navarra 
Orcnsc 
Sevilla 
Valencia 
zíusag;oza 

TOTAL 25 
I_____- -- 

PROCEDENTS DEL L’ESTRANGXSR 

Classificacili pcr pa’isos 

.- . 

Alemanya 1 
Bclgica 2 

Principat d ’hdor ra  1 
r’ranqa 6 

. - - ... - - 

TOTAL 10 
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ANNEX 3 

C L A S S ~ F I C A C I ~  DE x,li:s ACTUACIONS PER LA TEMATICA 
QUE PLANTEGEN 

4 0 0  -. 3511 

3 5 0 " -  300 

3 o o 25u 
250 - 2P5 

-- 

7 o I) 
1 5 0  

1 0 0  

5 0 . -  5 0  

O 

9 0 0  
1 5 0  -. 
1 O0 

-- 

- .  

CIASSTFTCACI6 DELS EXPEDIIUWS 
PER SECCTONS 

Cornparxic5 amb anys antcriors 

I .  Administrxici General ( 2 3 3 % )  
2. Ordenació del Territori ( 15 1 3 %> 
3. Tributhria (9,99%) 
4. Sanitat i Consum (H,56%) 
5.  Trchll i Pcnsions (9,88%) 
6. Serveis Socials (S,OS%) 
7. Escnyariicnt i Cultura (9,36%) 
8. Justícia ( 1  2,84%) 
1). Queixes privadcs ilo inconcrctes ( 5  ,X2%) 

1. Administraciri General 
2. Ordenació clcl Territori 
3. Tributaria 
4. Sanitat i Consum 
5 .  Treball i IIcnsions 
6. Serveis Socials 
7 ,  Ensenyament i Culiusa 
8 .  Justicia 
9. Qucixcs privadcs ¡/o inconcretes 
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EXPEDIENTS DE QUEIXA I ACTUACIONS D’OFTCI 

-_ ........... .... - .. 
~ _ _  ..... ...... -- . -- -- 

1. ADMlNISTRAClEd GF”RAL - Personal 
- Prestacions dc caracter personal 
-. Contractació administrutiva 
- c3 o ac c i 6 adni i ni s t ra t i v a 
- Estrangeria i situacib d’apatridia 
-. Prestacions patrimonials no tributhrics 
- T<csponsabilitat patrimonial de I ’  administracih 
-. El procediment corn a garantia dc l’administrat 
- Actuacih forccs de seguretat 

64 
27 
11 
53 
4& 
12 
7 

I59 
27 

.... ... 

Tobl: 408 
-~ .- ...... .......... - ~~ ........... ~ ...... . 

2. ORDENhCld ‘I‘EMRITORI - Habitatge 
-. Urbanisrnc 
-- Mcdi ambient i qualitat de vida 

52 
76 

137 

.- - .- - ..... ...... 

- Ti-ihuts 
- Altrcs ingressos públics 
- Gcstió Trihuthia 

69 
6 

1 O0 
_. ............... ..... --  

T0tSll: 175 

4. SANITAI‘ I CONSUM - Salut pfiblica 
- Rd‘icihcies siinithrics 
-- Personal sanitari 
- Consuni 

19 
30 
IS 
86 

Total: 150 

5. TREBALL I PENSIONS - Pcnsions i hcncficis derivats dc la I1 Rcpliblica Espanyola 
-. Scgurctat Social 
- J’rcball 

31 
94 
48 

.... -~ . , . ~ ...... 

ToLd: 173 
.- ............. . .  

~ . . . . . .  . . . . .  ~ .. I 

li. STCKVEIS SOCIALS - ncficicnts fisics 
- Defic icnts psíquics 

6 
22 
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........... . . . .  . .  ......... . ~~ ~- 

....  . . . . . . . . . . .  . ..... .~ ..... ._ - - , . 

- Gcnt Gran 
- N C ~ S  
- h n e s  
- Grups marginats 
- Borses de pobrcsa 

15 
i8 
2 
h 

20 
. . . . .  . ...... -- . . .  ...... __ - - . - --- 

ENSENYAMENT 

CULTURA 

- Alixrnncs 
- I'rofessors 
-- Par-cs d'alurnnes 
'- cctrtrcs cbcents 
-I Gcstic', hcadkmica 
-- D'~-lltrcs aspcctcs educatius 

- Nm-malitxicih lingüística 
-- D'nltres ternes culturals no relatilis a la llcngua 
.~ .......... __ ............ 

........ . . . . . .  .. -~ - ~ 

- Adrninistracih de justícia 
- Tnstitucions pcnitcncihries 

... 

72 
46 

1 
7 
9 
1 

20 
8 

164 

181 
44 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ......... - .- 

r r  ohli: 225 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ . . . . . . . . . . . . .  - - - ~ _ _ ~  ................... ...... 

9. QIJI<IXKS PRIVADES 
IIC) ZNCONCRETES .- Privades 80 

- Iriconcrctcs 22 
................ . - -. _ . ~ . 

Total: 102 
.. - . ... . .  . .- -. ".. 

TO'a'hI, EXPEDIENTS 1.751 
............... .. ~ _- ........ - -., .............. ........... ~~ 
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CONSULTES RESOLTES EN EL MOMENT DE LA VISITA 
O EN IIORES POSTERIORS 

1. ADMTNiSTRACI6 GENERAL - Personal 
-- Prestíicions de carkter personal 
- Contractaci6 administrativa 
- Coacció administrativa 
-- Estrangeria i situació d'apatridia 
-- Prestacions patrimonials no tributhies 
- Rcsponsabil itat patrimonial de ]'administració 
- El procediment carn a garantia de I'administrat 
- Actuació forces de seguretat 

7 
9 
1 

15 
10 
4 
2 

21 
6 

Total: 75 

- Habitatge 
- Urbanisme 
- Medi ambient i qualitat de vida 

8 
18 
4 

Total: 30 

3. TRIBUTARIA - Tributs 
- Preus Públics 
- Gcstiii 'Tributiria 

14 
2 

19 

TOhk 35 
. .. . . . ., -- I-._-_- 

4. SANITAT 1 CONSUM - Salut piihlica 
- Deficikncies sanitiries 
- Personal 
- Consum 

4 
3 
1 

16 

5. TREBALL 1 PENSIONS - Pensions i bencficis derivats clc la 11 República Espanyola 
- Segurctat Social 
- 'Treball 

6 
18 
11 

Total: 35 

6. SERVEIS SOCIALS - Deficients físics 
- Deficicnts psiquics 

1 
3 



13202 UUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N6m. 203 / 16 de marq de 1994 

- Gent Gran 

- Gnqx marginats 
- Borses dc pobresa 

- I)QnCS 

4 
3 
2 

33 

Total: 46 
....... .. --- -^ -_ . - .... - ... ............ - -- . .~ ~ , 

7, ENSENYAMENT I CULTURA 

ENSENYAMENT - Alumnes 
- Professors 
- Ccntrcs Docents 
- Norma iitzaci 6 I i ngüís tica 

Total: R 

- AdininistriciG de Justícia 
- lnst itucions X’enitencihrics 

274 
2 

-~ ....... .............. .......... ~ - - -  

T O h k  276 
... ~ . . .  ....... ... 

9. QUEIXES PRTVADIB 
110 INCONCRFTES - Privadcs 

- Inconcretcs 
- Cosa jutjada 

297 
23 

I 

-~ ............... _- .... - .. , . -. . 

‘II’QTAI, EXPEDIENTS 850 
--I-- -. . ...... ,., ....... 
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Comarcal (2) 

ANNEX 4 

7 

.. 

CIASSIFICAClh DELS RXPEDIENTS PER ADMINISTRACIONS AFECTADES 

R. CLASSIFIChGJ6 DE LES QUEIXES 1 ACTUACIONS 
1)’OFICI PER ADMI NISi’RACIONS AFECTADES 

I’rlvdrleh (1.18) 

Altros (9) 

Peiifbricir (14 I )  

Cerllriil (226) 

institucional ( 6 0 )  

.ludlclal (100) 

I ucill (513) 

Auturiomrca ( 4 0 4 )  

O 1 O0 ?[)O :I u 0 4 0 0 5 O D  G O O  

t 

O 1 o u  200 300 4 O0 5 0 0  
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Alt 13uned&s 
Castellel i la Gomal 
tiel ida 
La Granada 
Sant Martí Sarroca 
Santa Margaricla i els Monjos 
Vilafranca del Penedks 

A d i 1  

Santa Margarida de Montbui 

Ihges 
Balsareny 
Cardona 
Manres ii 
MoiB 
Nav hs 
Fil Pont de Vilotnam i Rocafort 
Rajadci I 
Sant Viccnc; CIC Castellet 
Santpedor 

Baix Llobregat 
A hrcra 
Castelldefels 
Castellvi CIC Rosancs 
Cervell ci 
Col lbatij 
Corbera de Llohi-cgat 
Cornellh de J,lubregat 
Esparreguera 
Esplugues dc Llobregat 
GWh 
Martorell 
Moliiis de lici 
Olesa de Moiitserrat 
Pallejh 
El Prat de LIobre.gat 
Sant Boi de J.dubr.egat 
Sant Txstevc Scsrwires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Ilespí 
Sant Vicerrc; dels Horts 
Santa Coloma de Ccnrell6 

H 

1 
I 

14 
z 
1 
4 
2 
1 
I 
1 
I 
I 

52 
I 
6 
I 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
I 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
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Torrel Ics de Llobrcgat 
Vallirana 
Viladecarls 

Barcelon&s 
Badalona 
I3 arce 1 on a 
1’Hospitalet dc ?,lobregat 
Sant hdrii de Beshs 
Santa Coloma de Gramenet 

Garraf 
C r-m y el Ics 
Sant Pcre de Ribes 
Sitgcs 
Vilanova i la Geltrú 

Maresme 
Alella 
Arcnys dc Mar 
Argcn tona 
Cal el la 
Cmct de Mar 
I~osrius 
cl Masnou 
Matar6 
Prcrnihde Mar 
Sant Pot de Mar 
Santa Susanna 
Tordera 
Vilassar dc Dalt 
Vilassar de Mar 

Osona 
Sant Marti de Cciitelles 
Sant PCE de Torelló 
Santa Maria de Corcó 
Tona 

Vallhs Occidental 
13arbcra dcl Vall& 
Castellar del ValIks 
Cerdanyola del Vallks 
Montcada i Rcixac 
Iiipollct 
Rubí 
sa  13 ad c 1 I 

3 
2 
4 

8 
189 

9 
3 
2 

1 

1 
2 
3 
9 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

I 
2 
1 
I 

2 
I 
1 
3 
1 
2 
5 

2x1 

1 

15 

22 

5 

32 



Sant Cugat CIC1 VallCs 
Simt Quirm ric1 Vailks 
Tcrrassa 
Vac ari s scs 
Valldor.cix 

2 
1 

12 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
I 
1 
2 
I 
I 
1 
3 
2 
h 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
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GIRONA 

-. . ~. -.-.- --- -- - -  

COMARCA - Pnhlucid Nre. Queixes 

Alt Ernpordh 
Cabanes 
I’Rscala 
I?’ 41 g iicres 
Garriguella 

Sant Pere Pescador 
1,lanqB 

Naix Empordh 
Cal on g e 
Castell-Platja d ’ k o  
Palairiijs 
Pals 
Sant Feliu de Guíxols 
Santa Cristina d’Aro 

c crd R ny A 
Li ívii-1 
Puigcerdi 
Unís 

Garrotxa 
Olot 

Pla de 1’Eshny 
13 a11 y 0 1  es 

RipollEs 
Ribcs de Freser 
Ripoll 

Selva 
Blanes 
1-10s tal ric 

110 

4 
2 
1 
1 

4 
4 

I 

1 

1 
1 

3 

2 

3 
2 
1 

TOTAL GIRONA 37 
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LLEIDA 

Alt Urgell 
Bescaran 

No #U era 
Artesa de Scgrc 
El al aguer 
Qs c~e Balaguer 
1%) n ts 
la Scntiu de Sic‘, 

Pallars Jussh 
Abella de la Canca 
Gavet de la Conca 

Pla d’lJrgell 
Mollcrussa 

Segarra 
Cervcra 

Segrih 
Lleida 

SalstlnEs 
Sant Lloreny; clc Morunys 
So is on ii 

1 
3 

5 

2 

2 
2 

2 
2 

3 
3 

2 

2 Urgell 
Agramunt 1 
‘l‘hn-cga I 

._ - .... . ~ 

TOTAL LLEIDA 19 
__ _ . . - .. __ - .. - __ ... _ . . . _ . . . . 
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TARRAGONA 

COMARCA - I'oblacici Nre. Queixes 

Alt Camp 
Alcover 

naix Camp 
Pratdip 
RGUS 

Riudoms 
la Selva del Camp 

Baix Ebre 
Tortosa 

Baix Periedks 
Albinyana 
Cala€cll 
el Vendrell 

Conca de Barbera 
Santa Calonia de Queralt 
ViInbod i 

Montsih 
la Galera 

Priorat 
Marc$ 

2 

1 
10 

E 
1 

4 

1 
4- 
4 

1 
1 

1 

I 

6 
3 

2 

13 

4 

9 

2 

1 

1; 

9 
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3 2 I n 3% 79,43 

0,32% 

ANNEX 5 

Expedients de queixa 
(1.734) 

O Expcdrents d'actunció 

d'ofici ( 1  7)  P 5 I 51 9 V A  

Escrits de ICS queixes (1.734) 
0 Jirstificants de recepcio 

complemeutaris de 64,05% 
Altres escrits (665) queixes ( 1  -976) 

DADW n l ~  TRAMITACIO DELS EXPEDIENTS 

ESCBIT'S REGISTHATS D'ENTRADA- 1'393 
Total: 5.28 I 

ESCRITS REGISTRATS DE SORTIDA- 1993 
Total: 6.673 

I I Altres Escrits (1,554) 

RESUM D'EXERCICIS AN1'ERXORS (*) 
(de 1984- 198s- 1986- 1987- 1988- 19x9- 1 W O )  

Total cxpcdicnts: 9.12G 

Arxivats (9.1 19) 

a Resten en tramitació 

RESUM D'EXERCICIS ANTERIORS (*) 
(de 1991-1992) 

Total cxpcdients: 3.299 

4.2 1 Yo 

9 !i , 7 9 

Arxivats (3.160) 

[7 Resten en tramitacio 

(*) Dades a 3 1 cle desembre dc 1993 

I .- -- .~ 
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TRAMITACI[d EXPEDlENTS DURANT EL 1993 

. - -- - - - - 

Expedients CII trhmit a 5 de febrer de 1993 * 
d’excrcicis anteriors al 1993 878 

Expcdicnts iniciats durant 1993 

Expcdicnts iniciats durant 1993, 
resolts abans 5 de febres de 1993 

1.75 1 

Total expedients 2.623 

Expcdicnts resolts durant 1993 1.832 

Bxpcdients que dc 5.2.93 B 3 I. 12.93 
passcn de <<pendent dc conkixer la 
resposta de l’Administraci6 davant la 
resoluci6 del Siridic)>, ii resoltes 83 

-- - -~ . 

Total expedients resrilts 1.915 

Expedients cn t r h i t  a 3 1.1293 79 1 

-- - -. 

* Data dc tancament de les dades estadisticpes, Informe 1992. 
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TOTAI, EXPEDIENTS HESOLTS (52.93 A 31.12.93) TOTAL QUEIXES RESOLTES I ARXIVADES 

40,109'0 
55,51% 

Qucixcs 

nclschtes I Arxivades 
(1.063) 

a lnadrncscs (7fiB) 

Pendents resposta 

Administracrd (84) 

rcsoltcs i arxivades, 110 adniescs i pcndcnts dc 
rcsposta CIC 1' Aciministraci6 

4.39% 

(*) Dadcs it 3 I de desemhrc de I993 

Questdde 
Procediment i tramesa 
B un altre Ombudsman 
(2213) 

Actuació correcta 
Admi nistracio (245) 

Actuacib de 

I'Adrninistracid que 
s'esmena a lnstancia 
Sindic (286)  

Actuacib incorrecta 
Administracio que na 
s'esmena (1  1) 

fl Altres 
(assessorament a 
I'interessat) (225) 
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TRAMITAC16 DELS EXPEDIENTS REGISTRATS 
DURANT L'ANY lW3 

Qucixcs adtiuses, no admeses i cti estudi (tot I'any) 

lnadmeses (523)  

DESGLOSSAMENT DE LES QUEIXES NO 
ADMESES 

(Causes cl' inarlmissió) 
Totul: 523 

2 3 

1,09% 

6,50% 

. fi 6% 

H üesisiimeni cie 
I'interossat i 

prfiscripció (22) 

Anonimes o amb manca 
do f O n a l m n l  (37) 

No s'han dirigit 
prbviament a 
1 '  Administracio (58) 

Subiudicc (34) 

Sol liciten revisio de 
soniencia (50)  

0 Questions privades i nc 
corn p et e nc i a d B I s 
poders públics ( 1  99) 

E3 Actuació correcta de 
I'Administracid (1  23) 

DIESGLOSSAMENT DE LES QUEIXES ADMESES 

Total: 917 

6 9 8 % 64,23% 

Resoltes i arxivades 

( 5 8 9 )  

En tramitacio amb 
I'interessa t (64) 

En tramitacjd amb 
I'Administracio 

( 2 6 4 )  
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ANNEX 6 

I‘radiciundment, cn aquest apartat de I’lnfonne dc les tic- 

tuacions de la Institucili del Sindic cic Greuges durmt l’any, 
s’hi relacioiwcn cr.~noIbgicarr~cnt totes aquclles activitats 
quc  havia realitzat, o en le5 quals havia participat, cl Sindic 
de GrcuRcs, cl scu iicijurit o altre personal al Scrvci dc la 
Institucici. 

Enguany, ii rnks de rclacionu-lcs cronolbgicamcnt dc for- 
ma gcnhka ,  s’  han agrupat espccíiicarncnt pcr les següents 
tembtiques: Relacioris amb el Parlmcnt; Visites de trehall; 
Assistcncin ilo intcrvencions en cuníeshncics, jornadcs, sc- 
minuris i tariles rodoncs; Actes de rcprcscntacicj; Visitcs 
protoco 1 h i  es ; Reunions d’ Om budsman ; Mitjans de comun i - 
caci6; i Visitcs docents. 

Relacions amb el Parlament 

5 fchrcs Presa de posscssib del ~iou Shdic dc Greuges. 

19 mart; Visita al President dcl I’arlament. Prcsentaci6 de l’infonne 1992. 

29 abril Presentaci6 dc l’inforrnc I 992 davant la Comissi6 Parlarnentirin del Sindic de Greuges. 

i 6 juny Rcsentaci6 clc I’Tnforrnc 1992 davant el Pic dcl Parlament. 

Visitcs i reunions de treball 

I O fchrer Entrevista amb la Diputada Sra. 130loi*s Montserrat. 

I2 fchrer Enlrcvista amb la Ili putada Sra. Magda Oranich. 

16 febrcr Entrevista amb cl Diputat i Presidcnt de la Comissió Parlamentiria del Síndic de Greuges, Sr. Miquel 

Reuni6 amb els incmbrcs de la Comissió Parlamcnthria del Síndic dc Greuges. 
Pueyo. 

22 febrer Entrevista amb 1’Oficial Major tic1 Parlament de Catalunya. 

26 fchrer Entrevisla amb el Sr. Josep M. Canals, Director de Telcfhica i e1 Sr. José Manuel Morin, Prcsidcnt 
dc la Comisión Ileicgada dc FUNDESCO. 

3 mas$ Entrevista arnh la Diputada Sra. Dolors Montserrat, 
Entrcvista amb d Diputat Sr. Jaume Rodri. 

23 marc; Entrevista amb el Diputat Sr. Iiafacl Ribó. 
Entrevista amb cl Diputat Sr. Jordi Portabella. 

31 mar$ Visita al Conscller de Politica ‘Ferritorial i Ohrcs Plibliques, 

1 abril Entrcvista amb cl Regidor de Ciutat Vella dc I’Ajuntament de Barcelona. 

I3  abril Enlrcvista amb cl Cap dcl Centrc Prcwincial de Reclutament. 

15 abril Entrcvista amb cl Vicc-president dcl Parlament, Sr. Arcadi Calrada. 

22 abril Entrevista amb cl Director General ctc Scrveis Penitenciaris i de Rehabilitacici. 
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24 abril 

28 abril 

10 maig 

I2  maig 

25 maig 

1 juny 

11 juny 

77 juny 

I8 juny 

5 j ul iol 

7 juliol 

9 juliol 

12 juliol 

i 3 juliol 

IS juliol 

2 I juliol 

I0 agost 

24 agost 

7 setcmbrc 

17 sctcmbre 

28 setembre 

30 setembrc 

4 octubrc 

5 octubrc 

7 octubre 

8 octuhrc 

Visita al ccntre d’ex-texicomans Torreblanca. 

Remi6 ii I’Audikncia rimb la seva Prcsidenta, el Conseller dc Justicia, la Rcgidora de 1 ’Arnbit dc 
Benestar Soci;il i el Regidor de 1’Ambit de Via Pública de i’Ajuntament de Barcelona, el Fiscal en 
Cap del Tribunal Superior de Justícia dc Catalunya, e1 De& de 1’Il.ltre. Collegi d’Advocats dc 
Barrcclona i cl Cap Superior de Policia per parlar del tema de I’atttencih a les víctimes del delicte. 

Entrcvista amb el Comissionat de 1’Alcaldia pcr a la Defensa dels Drets Civils. 

Enúcvista amb la I l i  putada Sra. Arma I3 alletb6, secretiria general de la Fundaci6 Internacional 
Olof Palmc. 

Entrevista i reuni6 de treball amb cl Defensor del Pucblo e.f. a Madrid. 

Entrevista amb el Secretari General cicl Departament de Justícia, 

Entrevista amb el Secretari General de la Presidkncia de la Generditat. 

hirevista amb 1’Alcalde de Sant Fruitós de Bages. 

Entrevisia amb els Diputats Sra. Rosa Martí i Sr. Joan M. Abell6. 

Visití- a la Presó de Jovcs de la Trinitat. 

Entrcvista anh cls Diputats senyors Miqucl Rrcyo i Josep I h í s  Carod. 

Visita a la Pres6 dc Poncnt. 

Entrevista amb la Directora de 1’Tnstitut catala dcl Consum. 

Visita als centres dc menors Els Tillcrs i ]’Alzina. 

Entrcvista amb la Diputada Sra. Rosa Bruguera. 

Entrcvisra amb el Sr. Xavier h l m d u ,  Coordinador del Districte de Ciutat Vella. 

Entrevista amb 1’Adjunt al Ddcnsor del Pueblo, Sr. Antoni Rovira. 

Entrevista amb I’ Alcalde de Harcelona. Presentaci6 Inforinc 1992. 

Visita al President de la Gencralitat. Prcsentaci6 Informe 1992. 

Visita a la Pres6 dc Wad-Ras. 

Entrcvista amb cl Coiiscllcr de Medi Ambient. 
Entrevista amb 1’Alcaldc clc Sant Vicenq dels Horts. 

Entrevista amb e l  Conseller de Politica Territorial i Obres fibliques. 

Entrcvista amb el Sr. Carlos Ramos, Fiscal dc Ciutat Vella. 

Entrevista amb la Diputada Sra. Rosa Barcnys. 

Visita a1 centrc de mcnors Centre Educatiu Montilivi (Girona). 

h t r w i s t a  arnh cl Vicc-pccsiident dcl Parlament, Sr. Arcadi Calzada. 
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I8 octubre 

21 octubrc 

8 novembre 

E 1 novcmbr*c 

15 novembre 

18 novcmbre 

22 novcmbre 

Visita al ccntrc dc mcnors 1% Castanycrs (Palau de Plegamans). 

Visita 

Visita a la Presó Modcl. 

Enlrcvista amb el Regidor de Ciutat Vclla. 

Dinar dc trebiill amb el Sr. Jordi Garcia-Petit (Ajuntament de Barcelona). 

Visita al ccntrc cte mcnors El Segrc (Idcida). 

Visita a la Instiltici6 i rcuriili dc treball amh I’ Adjunta, el Sccretui Gerreral i I’Asscssnr d’informitica 
tlcl Síndic dc Greuges dcl País V;ilencih. 

Entrevista amb I ’  Alcaldc dc Barcelona. 

Visita ii la Prcsri dc Quatrc Camins. 

Visita als centra de rnenr9rs Residkncia Folch i Torres (Granollers) i Ccnlre Oriol Badia (Guardiola 
de Fonh~bi). 

la Fundaciri Via Ciuusp pcr a la rehahilitaci6 del nialalt mcntal. 

30 novcmbrc 

9 dcsenibrc 

13 dcscinbrc 

22 desembr-c Entrcvista amb la Directora General d’Atenci6 a la infincia. 
Visita a la I4indaci6 Icse (lristitut de Cikncies Sanithrics i de 1’Educació). 

AssistPncia i h  intervencions en conferbncies, jornades, seminaris i taules rodones. 

17 marq 

1 6 abril 

4 maig 

5 maig 

Hlc) maig 

14 maig 

21 maig 

27 maig 

Assistcncia al Scrninari CIC Dret Local, corrcsporicnt a 1993, organitzat pcr -3 Federacio de Mtinicip 
dc Cattalunya, 

AssistWia al Scniinari sohrc la Llei 3011992, organitzat per I’Escola d’Administraci6 Pública dc 
Cat alun y a. 

S 

Conferhcia <(EI Sindic de Greuges: institució protectora dcls drcts humans)) a 1’Escola de Policia dc 
Catalunya. 

Participació en les jornades Prcrrisa i Drets de l’IIome, organitzades per la Lliga Catalana dels Drcts 
dc 1’IIome-Tornhs Moru. 

Participacih en u n a  taula rodona sohrc la llibcrtat i responsabilitat del malalt mcntal organitzada pel 
Col.lcgi dc Mctgcs. 

Conferkncia sobrc la Instituci6 als alurnncs de post-grau de la Facultat dc Dret de la Univcrsitat dc 
Girona. 

Presentació de la ponkncia dteinscrci6n laboral y tratarniento penitenciario: sus posibilidades y sus 
liinitcw clins Ics Jornades Penitenciiries organitzades pcr l’Assochci6 Catalana de Juristes Demficrattes. 

Poni511cin inaugural de Ics I1 Jornadcs dcl rol dei psicbleg: deontologia professional, organitzades pel 
Col-legi de Psichlegs dcl País Valencih, cclebradcs a Valkncia. 

Assistkncia ii li1 dornnda Europea organitzada per. 1’Jnstitut Uiiivcrsitari d ’ k h d i s  Europeus dc la 
Uili vcrs ita t Autbnoriia dc R arcel ona. 

Conferkncia stihre la institucili tic1 Síndic de Greuges a la Facultat de Dret dc la Universitat de Girona. 
Sopar-tei-td ia al Col-lcgi Major Montcrols. 



29 rnaig 

I juny 

I7 juny 

18 juny 

21 juny 

22 juny 

12 juliol 

22 juliol 

7 oct. 

13 oct. 

I 4  oct. 

16 oct. 

19 oct. 

2 I oct. 

9 nov. 
12 IlOV. 

16 nov. 

23 nov. 

24/26 nov. 

27 nov. 

30 nov 

Clausura de I’Rcta de 1,cctura del Manifcst de les Primeres Jornades de Dihlcg cntrc Culturcs, 
organitziuies per la Xarxa Interactiva Shcioculturnl i I ’  Ajuntament de Gcrdanyola del Vallh. 

Assi s tCnci;i al curs sohrc Jurispruribncia del Trihunr-11 Supcrior dc Justícia organitzat per I’Escola 
d’ Aclrnini stració Pública. 

Intcrvcnci6, amb cl parlament r(Drcts dels ciutadans i participaci6 dc la Creu Roja cn la societat civil>>, 
cn la taula rodona organitzada pcl- cclebrar cl cinquantcnari dc la prcskncia CIC la Creu Roja a igualudu. 

Participaci6 en la taula rodona Cronicitat, comunitat i futur, cciehrada amb motiu de la presentació dc 
la Fundaci6 Tutelar de Pamiliars dc Malalts Mentals clc Catalunya, celebrada al Departament dc 
Sanitat i Segure(at Social. 

Assistkncia a I’ilcte inaugural de les joniades Ida intcrvcnci6 penitencihria en la deIinyüEncia no comesa. 

Assistkncia a la  taula roclona Jovcs valors, grans valors, organitzada pl Departament dc Benestar Social. 

Prcsidhcia cn I’actc dc cloenda del programa Universitat-Empresa de la Universitat Autonorna de 
Barcciona. 

Confcrkncia &ls ciutadans i I ’  Administracihb a I ’  Ajuntament de Sant Adrii de Besbs. 

Participació i prcsentacili de ponkncies en les Jornades sobre immigraciri-Informe de Girona, ccle bradcs 
a Giima. 

hcscntwiri de I’Infonnc 1992 de la lnstitucici davant cl Consdl Municipal. de Benestar Social. 

Conlerkncia <<LA salut riiental ii Catalunya. El punt de vista del Sindic dc Grcugcs)> als Servcis de Salut 
Mental de 1’1-Iospital dc Sant Joan de Diu a Sant Boi dc Llobrcgat. 

Participaciri en I a  taula ~*odona r<Consum i qualitat de vida)> dins cl 1 r. Congrds Catali dc Consum i 
Alimcntacih Mcditcrrhnia. 

Conícrkncia &i Sindic de Grciigw, ctcfensor dels drets humans)} a l’hjuntarnent dc ta Bisbal 
d’ Empurtli. 
Assistkncia al Scrninari per a I’csiudi de la legislacib i la doctrina jurispnidencial aplicable a 
Catalunya, organitzat pcr 1’Escoia d’Adrninistraci6 PDhIica de Catalunya. 

F)inar-conf~cr~ncia-debat a la Cambra dc Coincrq Francesa. 
I’articipwi6 en l’acte organitzat m b  motiu del 60 atiivcrsari de la creaci6 dc 1’Institut Escola. 

Participaciri cn la prcseritacici del llibre {XHoinenatgc a Joscp Maria Batista i Roca. Tcxtos polítics i 
pedaghgicw R I’ Auditori del Palau dc la Gcneralitat. 

Assisthcia al sopar-tertúlia organitzat pel Grup Ágnru (fmcionuris del Cos Supcrior dc Policia). 

Assisthcia al 11 Congr-Ls dc Drel i Salut. 

Cloenda de Ics IV Jornadcs sohrc cxpcrihcies de les Unitats d’Admissili i hierici6 a I’Usuari-Els drcts 
dc l’usuari del sistcina sanitari, organitzades pcF Scrvci catalh de la Salut. 
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Actes de representació 

1 fi fcbmr 

I9 febrer 

22 febrer 

25 febrcr 

2 mar$ 

19 marq 

22 marq 

24 mars 

’E4 marc; 

30 mart; 

1 abril 

2 I abril 
22 abril 

14 maig 

15 maig 

i7 maig 

28 maig 

1 juny 

4 juny 

15 juny 

1 H juny 

1 ’7 agost 

91 I o set. 

Assistkncia a l’acte de lliurament dcl Premi Artur Mai-torcll. 

Assistkncia a I’aacte de lliurament tic la Mcdalla d’Or al Mkrit. 

hssisthcia a I’acte de cloenda dc comrnemoracici del XXVe Esportiu de I ’  Ajuntament de Barcelona 
al 1;utbol Club Barcelona. Anivcrsari dc la reunificació de la Cambra dc Comerq i Navegaci6 amb la 
d’Xxidústria de X3arrceIona, presidit pel Kci Joan Carles 1. 
Assistkncia a acte d’inauguracici, amb la prcshcia dels Reis, dels Estudis de Forrnaci6 Continuada 
(Palau dc Ics Ileurcs). 

Assisthcia ii la inauguracici de la i 1 a. Setmana del Llibrc en Catalk 

hssistkncia a l’acte dc prcscntaci6, a 1’Ajuntament de Barcelona, del llibre cccivisme i urbanitat>>, 

Lliurament al Sindic dc la Mcdalla de la Universitat Autonorna dc Barceloria. 

Sopar-E-lonicnatgc al Síndic organitmt per 1’AssociaciÓ per a les Nacions Unidcs. 

Assisthcia a la confcrkncia del Ss. Josep Tcrmcs Ardkvol <<Les Bases de Manresa des d’wna 
pcrspcctiva actualn al Parlament de Catalunya. 

Assistkncia a l’acte de lliurament a1 Conseller i al Cornite Assessor del Dcpartarncnt de Sanitat i 
Scgurctat Social del llibre << 1 O anys dc la LISMI IZ Catalunya, present i futur)). 

Assisthncia a l’acte de lliurament del terccr Premi Internacional dc Literatura Juvenil Infanta Elcna - 
I3 YBT,OS Fundaci6 Privada 

Presidkncia en l’actc: de lliurament de la Medalla d’Or dc I’ Ajuntament d’hplugucs dc Llobregat a 
l’iiospital de Sant Joan de I3éu. 

Assistkncia a l’actc dc lliurament del XTI Premis Nacionals de Literatura Catalana. 
Assistkncia a I’acte de lliurament del XUT Premi de Narrativa Catalana Ramon Llull d’Fxlitoria1 Planeta. 

Prcsidbticia dels actes organitzats amb motiu dc les Fcstes de Primavera de Sant Feliu dc Llobregat. 

Assist&ncia a l’acte irnaugural del Centre Penitenciari Brians-Dones. 

AssistCncia a I’acte d’liomenatge a 1’Tihle. Sr. Frcderic Rahola i d’Espuna, organitzat pel Parlament 
de Catalunya i per l’Associxi6 Blanyucma, amb la preshcia del Defensor del PucbIo e.f., el Defensor 
del Pueblo hndaluz, el Diputado del C o m h  de Canarlas, I’Ararteko i cl Vicevaledor de Pobo. 

hssisthcia a la reccpci6 ol’eita a Capitania amb motiu del Dia dc les Forces Arrnadcs. 

Picsidhcia en l’acte cie Iliuramcnt del Premi Fundesco d’assaig 1992. 

Assistkncia a l’acte inaugural de la 17ena Fira del 1,librc dc Barcelona. 

Assisthncia al sopar 0Cei-t amb motiu del comiat dcl Deg2 dcl Cos Consular a Barcelona. 

Assistkncia als actes orginitmts al Monestir dc Montserrat amb motiu dc la canQnitzaci6 de Mn. 
Enric cl’Oss6. 

Prcsidbncia dels actes dc la Festa dc I’Arbrc Fruiter i d’Homenattgc ;.L la Vellesa dc Moih. 

Assistkncia als actes organitzats amb motiu de la visita a Barcelona de la Reina de Noniega. 
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13 set. 

30 set. 

4 oct. 

IS oct. 

16 oct. 

21 oct. 

25 oct. 

26 oct. 
8 nov. 

12 nov. 

16 nov. 

18 nov. 

21 nov. 

22 nov. 

23 nov. 

26 nov. 

3 des, 

I I dcs. 

14 des. 

15 des. 

I 6 tics. 

Trobada al Castell de Monsolís amb cl Sr. Carles Montoliu, Bar6 de I’Albi, El Sr. Carlcs Bru, 
Eurodiputat, el Prcsident dcl Ciovem d’ Andorra i cl Sr. Franccsc IIoms, Diputat. 

Assisthcia a I’acte inaugural tlc la 42 Confcrkncia Bianual de la Conferencia de Rcctors Europeus, 
cclcbrat a lli Univcrsitat de I3arcelona 
Assisthncia a la scssi6 d’informacili i participació dc Ics clcccions a I’Institut Municipal dc Ilisminui’ts. 
AssistEncia a l’actc dc lliurament dcls V Premis Joscp M. Batista i Roca. 

Assisthcia a la inauguraci6 del Curs Acadkmic 1993- 1‘394 de la Universitat Autbnoniu dc Bardona. 
Rssistkncia a I’ack clc prcscntacici dcl Pla Integral de Suport a les Familics &I papcr de la família en 
el desenvolupamcnt dc Ics persones i la cohesió social>> al Colkgi d’ Advocats. 

Investidura com a Confrm d’Hoiior de In Confraria del Cava de Sant Sadumi. 

Assistkncia a I’Estadi Olímpic a la Trobada (<Vols conkixer Catalunya?>) organitzada pel Dcpartament 
de Bencstu Social, 

Assistkncia a I’acle de lliurament, per part de la Fundució Jaume i, dels XVII Premis d’I-Ionor Jaumc 1. 

hssistkncia als actes organitzats amb motiu del XV aniversari del restabliment de la Comissi6 Jurídica 
Asscssom dc la Gcncralitat de Catalunya. 

Assisthncia a l’acte inaugural de Ics V Jornadcs Internacionals sobrc la Síndromc dc Down. 
Assislkncia, com a rncrnbrc del Jurat, a la reuni6 per deliberar sobre el lliurament del Remi Solidaritat 
dc 1’IInstitut de Drcts Humans. 

Assisthcia a l’actc de prcsentaci6 de la rcvista <<Dret i Salut), de I’ Associació Juristes de la Salut. 

Assistkncia il l’acte celehrat al Senat (Madrid) en commemoració dcl 50 anivcrsari de la mort de 
Francesc c l ’ h í s  Vidal i Barraquer, Senador i Arqucbis be de Tarragona. 

Assistkncia a la recepció oferta a Capitania amb motiu del comiat dcl Gcneral en Cap. 

Assisthcia a la festa Divcrguai 7 orguiiitzada per ASPANIAS. 

Assistkncia a la conferhciu <<I %xicric Rahola i d’Espona, primer Síndic de Greuges de Catalunya)> 
Sr. I-Icribcrt HaiTera a I ’  Ateneu Rarcclonks. a chrec dcl  Molt IIble 

Assistkncia a l’actc de liurament dcls Premis ONDAS. 

Assistkncia a l’acte de lliurament del VI11 Premi de Poesia Salvador Espriu. 

Assistkncia a la reccpcici oferta per la Generalitat amb motiu del Dia dc la Constitució. 

Assistkncia ii l’acte de lliurament del Premi Solidaritat de l’hstitut de Drets Humans de Catalunya. 

Assisti?ncia a l’actc dc presentació dc la Carta dels Drctx dcls Ciutadans cn l’cxcrcici del Dret a la 
Salut, organit2,at per la Coordinadora d’Usuaris de 121 Sanitat. 
Assistknciu a la prcscntacici de la Campanya <<En catalh perquk 6s dc justicia>>. 

AssistEncia a l’ucte de prcslz de possessió del nou Governador Civil dc Barcelo~ia. 
Acte de lliurament a la Sra. Cartnc Rguadé del primer cxcmplar de I’eclició dels parlaments cfectuats 
en l’actc d’homcnatlgc quc, cl Pilrlament de Catalunya i 1’Associació Btanquema, van oferir ii 
1’1iblc. Sr. Frederic Rahola i d’kpona.  

Assistbciu a l’wtc dc nomennmcnt dcl Dr.  Ferran Ruhi6 i Tudurí com a CoFlcgiat d’Honor del Colkgi 
Oficial dc Mctges de Balexs, cclebrat it Ma6. 

I8 dcs. 
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Visites protocoHaries 

23 febrer 

24 íebrer 

25 febres 

i mart; 

2 m a q  

3 marG 

4 mar$ 

5 marc; 

8 mart; 

9 mart; 

111 mart; 

11 marc 

12 mar$ 

15 mart; 

16 mar$ 

17 mart; 

18 rnarq 

22 mar5 

23 marq 

24 marq 

Visita al Prcsidcnt de la Gcneraljtat. 

Visita al President del Paslarncnt. 

Visita al Goveriiador Civil de Barcelona. 

Visita al Dclcgat dcl C;ovcrn. 

Visita al Gcncriil cn Cap dc la Regió Militar Pirincnca Oricntai. 

Visita al Govcrnarlor Militar. 
Visita al Consellcr de TrebaIE. 

Visita al Consellcr cle Cornerg, Consum i Turisme. 
Visita al President del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 
Visita, it Madrid, al Delegat de la Generalitat de Catalunya. 

Visita al 13cfetisor del Puehlo, Sr. Alvaro Gil-Robles, a Madrid. 

Visita al Conseller de Cultura. 

Visita al Fiscal cn Cap del Tribunal Superior dc Justicia de Catalunya. 
Visita al Cap del Sector Nwal. 
Visita a I’Alcaldc dc Barcelona. 

Visita al Conseller de Benestar Social. 
Visita al Conseller d’indlistria i Energia. 
Visita al Rector de la Universitat Pol i th ica .  

Visita al Rector de la Universitat Ramon IJ1u1I. 
Visita al Conseller d’ Agricultura, Ramaderia i Pcsca. 
Visita al Conseller dc Palitica Territorial i Obres Plibliqucs. 
Visita a1 Rector de la Universitat Pompeu Fabra. 

Visita al Conseller de Justícia. 
Visita al Conseller de Síinitat i Scgurctat Social. 
Visita al Conseller de Govcrnació. 

Visita al Cap dcl Scctor Aeri. 
Visita a la Presidenta de I ’  Audihcia. 

Visita al Monestir de Montserrat, 

Visita al Comissionat per a Univesitats i Recerca. 

Visita al Presidcnt de la Diputaci6 de Rarcclona. 
Visita al Conscller de Mecli Ambicnt. 

Visita a la lnstituciij del Gencrd en Cap de la RcgiÓ Militar Pirinenca Oriental. 

Visita a 1’Arquebisbe de I3arcelona. 

Visita al Conseller d’Economia i Finances. 



29 mai% 

3 I mart; 

6 alsril 

I 5 ahril 

12 maig 

I8 iriaig 

19 maig 
4 juny 

14 juny 

22 juny 

30 juny 

9 juliol 

26 agost 

I4 sctcinbrc 

16 sctcmbre 

28 sctenibre 

6 octubrc 

29 novembre 

14 clesembrc 

23 descmbrc 

Visita al Ilcctor dc la Ilnivcrsitat de Barcelona. 

Visita al Comissionat per a Actuacions Exteriors. 
Visita a la. Instituci6 clcl Gcneral en Cap d’Estat Major. 

11cspl;ic;arnent n Girona per visitar ii I’Alcaldc, d Governador Civil, cl Prcsidcnt dc la Dipuiacici, el 
Dclcgat dcl Govern tle la Generalitat, c1 Bisbe, el President de 1’Auclikncia i cl Rcctor de ia Univcrsitat. 

Visita ii la Conscllcrn de Governaci6. 

Visita a la Enstituci6 dc 1’ Ambaixador de Noruega, 1’1-Iblc. Sr. I-Iclgc Vindcnes. 

Iksplqxnicnt  :i Llcida per visitar a I ’  Alcalde, el Prcsiclcnt dc la Diput;icic‘>, el Governador Civil, el 
Dckgat dcl Govern dc la Gencralititt, cl Hishc i cl Síndic de la Paerh. 

Visita il la Institució del Govcniador Militar. 
Vsita a la Tnstituci6 del Cap del Scctor Naval, 

hudikncia amh S.M. el Rei Joan Cades E. 

Dcsplutjmcnt a Turrugoria per visitar a l’Alcaldc, d Governador Civil, el Presidcnt dc la Diputacih, el 
Delcgat rlcl Govcrn dc la Generalitai, el President de l’hudikncia i cl Rcctor dc tn Universitat 
Rovira i Virgili. 

Entrevista amb el Delegat del C’ J Q V ~ I X .  

Visita al Prcsidcnt dc l’AudiCncir-1 de Lleida. 

Visita a la Instituci6 del Defensor dcl Pueblo c.P. Sra. Margarita Retuerto. 

Visita a la institucici dcl Sindic de Greuges del País Valencih, Sr. Aituro Liziin. 

Visita ii la Institucic‘, dc la Cimsol dels Estats Units d’ Arnkrica, Sra. Carolee I-icilcmann. 

Visita a la Institrici6 del Si.. Rcbhan, Prcsident dc la Comissi6 dc Peticions del Landtag 
Hadcn-Butcnibcrg (Alcmunya) i del Diputat Sr. Joiin Descals. 
13iti-cvis~ii amb cl Sr. Mario %arnorano, Dircctar del Centre de Nacions Unides a Madrid. 

Visita i entrevista amb la Cbnsol de Grkcia, Sra. Diana %. Prifti. 

Visita a la Instituci6 del Cbnsol dc RElgica, Sr. Christian Monnoycr. 

Visita ii la Tnstitucici dc I’Ambaixador de Franqa, M. Andrd Gadau i del Cbnsol Gencral dc F ranp  a 
13arcelona, M. Ahtn Cattít. 

Visita a la Institució clcl Kcctor de la Universitat PQIII~CU Fabril, 



Rcun ions d ’Ornhudsman 

28 juny Ilcsplqament a Bonn per assistir a la rcunió urganitmda per 1’Institut Europeu de 1’Ombudsrnan 
en coopcracilj amb cl Comitk tic Peticions del Bundestag alemany. 

23 sctcmbre Assistkncla a Ics Jornada dc Coordinaci6 cntre Defensores dcl Pueblo cclcbrades a Madrid. 

28129 oct. Assistkncia a la 3a. Conferencia Europea del Ombudsmun cekbracla 2.1 Vitoria-Gasteiz. 

Mitjana de comunicaciti 

15 fchrer 

8 abril 

10 abril 

28 abril 

11 maig 

8 juny 

13 juliol 

20 agost 

30 agost 

19 novembre 

Visites docents 

29 gcncr 

3 febres 

26 febrcr 

23 mart; 

I nhril 

2 uhril 

Entrcvista pcr a Catalunya Riidio. 

Entrevista per a El Ohservudrir. 

Entrevista pcr il Radio 01ot. 

Entrevista per al programa uProtagonistas Catalunya)) de Onda Ccro Radio. 

En1,revista per al diari El Punt. 
Declaracions il Ridio Nacional. NRcinserci6 presos. 

Entrevista per a El Observador. 

Entrevista pcr a Antena 3. 

Entrevista per a Punt Diari. 

Entrcvista per a Europa kess. 

Entrcvista per al programa <<Pmtrc de rntis’Ic>> de Catalunya Rhdio. 

Curs rnonogrkfic organitzat pcr l’hstitut de Reinserció Social (IRES) :.i1 s educadors especialitzats cn 
el camp de la inadaptació infantil i juvenil, a la seli del Sindic. 

Visita a la Institució de l’hstitut dc FomaciTj Professional d’Olot. 

Visita a la Institució d’una escola de Sant Quirze del Vallks. 

Visita a la Xnstituciri d’una cscola dc I’Espluga de Francolí. 

Visita a la Ynstitucici d’una cscola de la Bisbal d’Empordh. 

Visita a la Instituciri d’uria cscola dc la J3ishal d’Empurdh. 
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ANNEX 7 

COLUBORACI~ AMB ALTRES OMBUDSMEN 

La Institucici coldabora habitualment amb els altrcs Om- 
hudsrnen de l’Estiit, si b6 la rclaci6 més intensa, per nombrc 
dc casos, es produeix amb el Dcfcnsor dcl Poble, amb cl 
qual, dcs de 5 dc fcbrer de 1993 fins a 31 de desembre, es 
vil coblaborar en un total de 269 assumptes. 

Els dies 23 i 24 de setembre de 1993, es van cclchrar les 
VltI ccJornadas de Coordiancih cntrc Dcfmsores del Pue- 
bla>>, quc més cnllh de les qücstions gcncrals de coordina- 
ci6, van ser dedicades rnonogriificaincnt a hi prohlemhtica 
social i jurídica de la tercera edat i dels infants. T, n 1 com 
s’ha dit en I’apurtat declicat a Menors cn aquest lnformc 
(vcgcu capitol de serveis socials) cl Síndic presenth la 
ponkncia relativa a la prohlemhtica del menor, titulatiu q m -  
Iilcmcs relatius a la situacicj ju~ídico-assistencial dcl rncnor 
(1’ edat>>. 

En l’apartat dc la colhboraci6 amb organitzacions inter- 
nacionals, s’ha de fcr avincnt que I’any 1993, cs sol-licit~ 

l’ingris a I’Institut Intcrnacional dc I’Ombudsman (dntcr- 
national Ombudsman Institutw) cluc va ser aprovat pel scii 
Comice directiu el passat mes cl’agost. 

El Síndic j a  era mcmbrc, dcs dc fa uns anys, de I’Institul 
Europeu E ~ C  1 ’Ombudsman crEuropai sches Omhudsmann 
Institub, quc ha organitzat diverses activitats al llarg de 
I’any. 

La Institució del Sindic participi en tina rcunici el dia 28 
tic juny passat, cclcbrada a Rom, en col.laboraci6 amb el 
Cornitk de Pcticions del Parlament Alemany, que tingub pcr 
objecte, l’anhlisi de les queixcs dcls ciutadans en rclació a la 
Comunitat Europea. 

Posterioment, els dics 27 a 29 d’octubre, es participi a la 
3a. Conferkncia Europea d’ Ombudsinan, cclcbrada a Vito- 
ria-Gasteiz, i dedicada a E’estudi de la importancia de 1’0in- 
budsman Kcgional. 
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ANNEX 8 

COMPOSICIQ ISEL SÍNDIC DE GREUGES * 

SiNDtC DE GREUGES 

SECRETARIA GENERAL, 
CAP DE GABINET 

Anton CAfiIELLAS I BAIXELLS 

Elisabeth ABELLA I ROCA 
Xavier BOVER I FONT 

ADJUNT AL ShTI”n ~ n r i c  R. RARTLETT I CASTELLA 

ASSESSORS D’AREiA Joaquim SOLER I PONT 

Josep Ramon ARBIOL I A L S 0  
M. Dolors ROVIRA I CORCOY 
Pilar BUSQUIEL I SORIANO 

M. Josep JUAN-TORRES I CARCELLER 

NEUS PAR~S I DOMWECH 
PCE GAR& I BRUSÉS 

ASSESSORS TkCNICS Eduard PERXÉS I COMPTE 
Matilde SEUBA i MARTÍNEL 

SECRETARIA DEL S ~ I I I C  Elisabet LÓPEI, I LORENTF, 

ADMLNISTRA’ITUS Bihiana ROFILL I FKIAS 
Montserrat AMAT I NOVES 
Dolors MOLINA I COSIALLS 
Nativitat MOLINA I TERREN 
Carme CANADILLA I ESTRADA 
S t e h  VILADOT I POU 

AUXILIARS ADMINISTRATTUS Núria ANDRÉS I RAROT 
Antoni MANCI-I6N I FARRERAS 
Rosa AVILA I CASAS 
M. Claustre JAN6 I PUJOL 

XOFER 

WLEFONISTA 

UIXERS 

Josep MART~NEZ I CAVA 

Montserrat M A R Q U ~ S  I RODR~GUEZ 

Antoni Salvador G A R C h  I MARÍN 
Fcrmin CAMÍN I BAZQUEZ 

* En el inornent de finalitzar la redacció de l’infonne. 
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La plantilla de personal dc la InstituciG no ha variat pel 
quc ti al nornhre de llocs de treball eiz reiació a I’cxercici de 
I’any 1992 que continua intcgada pels 26 llocs de treball 
scgiicnts: 

1 Secrctarila general 
1 Cap de Gabinet 
7 Asscssors d’Arca 
2 Assessors Tkcnics 
I Sccrctmila particular dcl Síndic 
6 Administratiuslivcs 
4 Au x i 1 i ars adrni ni s t ratiu dives 
t xoferla 
I Telcf’unista 
2 LJiTixedes 

Pel que fa a les persones que ocupen aquests llocs de tre- 
ball, s’han proclui’t dos canvis d’assessor d’irca amb motiu 
dels cessaments a petició prbpia pcr a reingrks a I’ndminis- 
traci6 cl’origcn en un cas i pcr ingrés a la c m e m  judicial en 
un altrc. 

COI>LARORACIONS 

Pcl que fa a Ics col-lahoracions, la Institució contínua 
comptant, com cn l’antcrior ctupa, amb un assessorament 
informitic quc possibilita un major rendiment dels mitjans 
inforrnhtks disponibles. 

La relaci6 iniciada amb 1’Escola Univcrsithria de Treball 
Social adscrita a la Universitat de Barcelona r-lurmt els anys 
I 989- 1 990 ha propiciat durant aquest exercici la signatura 
d’un conveni de coblaboraci6 que contcmpla l’estada cn 
prictiqucs d’alumncs d’últim curs ii la Institucib. 

En la mateixa linia i vistos els resultats positius de la 
colhhoraci6 amb I’Escola dc Trcball Social, la Institució ha 
possibilitat I’estada en prhctiques ci’un alumne de 3r. de 
Drct de la Universitat Pompeu Fabra, d’un alumne del curs 
de postgrau Diploma d’Adrninistraci6 Pública de la Univer- 
sitat Poinpcu Fabra i d’un alumne del Master dc Gcsti6 Pú- 
blica de la Universitat hutbnoma de Barcelona. 

Finalment, destaquem el Conveni de Cooperació Institu- 
cional entre el Síndic de Greuges i la Universitat Authnorna 
signat el passat 13 de gener de 1994, l’objecte del qual 6s Iu 
coHaboraci6 en l’estudi, la promoció i la difusi6 dels drets 
de les personcs, els col.lectius i els pobles en CE marc dc 
I ’hb i t  dcl treball desciivolupat pcl Ccntrc d’Estudis de 
Drets Humans. 

-I- 
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ANNEX 9 

ELS INFORMES AL PARLAMENT EMESOS PEL S~NDIC DE GREUGES 

PUBLICACIONS OFICIALS DELS INFORMES AL PARLAMENT DE 
CATA~UNYA EMIXSOS PEL S~NDIC DE GREUGES 

INFORME 1984 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 56, de 17 cl’abril dc 
1985. 
- Diari dc Sessions skrie C :  núm. 30, dc 30 d’abril de 

1985. Presentíicici de 1’ informe davant la Comissi6 parla- 
mcntiria del Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions skrie P. n h .  28, dc 28 de maig de 

1985. Presentacici de I’hformc davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1985 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 120, de 19 de mar$ 
de 1986. 

- Diari dc Scssions &ric C: núm. 92, dc 25 d’abril dc 
1986. Prcscntació de l’informe davant Xa Comissi6 parla- 
rncnthrlria del Síndic dc Grcgucs. 
- Diari dc Scssions scrie P. núm. 60, de 7 de maig dc 

1986. Prcscntacih de l’lnformc davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1986 

-I Butlleti Oficial del Parlament: mim. 197, de 16 d’abril 
de 1987. 
- Diari dc Scssions skrie C: núm. 145, de i6  de juny dc 

1987. Prcsentació de l’informe davant la Comissió parla- 
rnenthria del Síndic de Greuges. 

- Diari dc Sessions shrie P. n6m. 99, de 25 de juny de 
1987. Presentació dc l’hforme davant cl Ple del Parlament. 

- Diari de Sessions skrie P. núm. 33, de 24 de maig de 
1989. Presentmi6 de l’hfmne davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1989 

- Butlletí Oficial dcl Parlament núm. 149, dc 29 de marq 
de 1990. 
- Diari de Sessions seric C: nlim. 152, de 6 de juny de 

1990. Presentaci6 dc 17hfome davant la Comissi6 parla- 
rnentkia del Síndic de Greuges. 
- Diari de Sessions skrie P: núm. 70, de 27 de juny de 

1990. Presentació de 1’ Informe davant el Ple dcl Parlament. 

INFORME SOBRE ELS DIPbSITS MUNICIPALS DE 
DETINGUTS A CATALUNYA 

- Butlletí Oficial del Parlament: n6m. 233, de 3 I dc gcncr 

- Diari dc Scssions s&rie C :  núm. 217, de 17 d’abril de 
de 1991. 

1991. 

INFORME 1990 

- Butlleti Oficial del Parlament: n6m. 250, de 22 de maq 

- Iliari de Sessions skrie C :  núm. 23 1 ,  de 29 de juny dc 

- Diari de Scssions s b i e  P: n t k ~ ,  100, de 26 dc juny de 

dc 1991. 

1991. 

1991. 

INFORME 1987 
INFORME 1991 

- Butlleti Oficial dcl Parlament: núm. 252, de 11 dc mart; 
de 1988. 
- Diari de Sessions &ric C :  núm. 19, de 15 de novembre 

dc 1988. Presentaci6 dc l’informc davant la Comissi6 parla- 
tncnthria del Síndic de Greuges. 
- Diari de Scssioiw skrie P, núm. 15, de 27 de dcsernhre de 

1988. Prescntaci6 de 1’Iriformc davant el Plc del Pirlament. 

INFORME 19H8 

Butlletí Oficial del Parlament: núm. 54, de 31 de marc; 
de 1989. 

- Diari dc Sessions skric C :  nilrn. 67, de i 6  CIC maig de 
1989. Prcssentatció de 1’ informe davant la Comissi6 parla- 
mcnthria del Síndic dc Greuges. 

- Butlletí Oficial del P;ulament: nlim. 4, de 15 d’abril de 

- Diari de Sessions &ric C: núm. 1, de 3 de juny de 1992. 
- Diari de Scssions skrie P: nGm. 12, de 30 de juny de 

1992. 

1992. 

INFORME 1992 

- Butlletí Oficial de Pxlament: núm. 99, de 3 1 dc mart; 

- Diari de Sessions shic C :  n6m. 85, dc 29 d’abril cic 

- Diari de Scssions sh ic  P: núm. de 5 3 ,  de 16 dc juny de 

de 1993. 

1993. 

1993. 
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ANNEX 10 

MANIFEST DE LILLEI-IAMMER 

Des del prirncr dc febrer de 1994, riicntrc s’acabava 
d’claboríir el present Informe, s’han anat rcbcnt a 121 seu de 
la Institucid, cartcs dc diferents escolcs d’ilrreu de Catalun- 
ya, associades a la UNESCO, en les quals cs dcmanava al 
Sindic de Greugcs quc, en i‘unci6 de la seva representacih, 
poguds assumir les propostes recollides cn I’anoinenat Ma- 
nif‘cst de Lillehammcr, rcdactat el proppassat mes de sc- 
ternbrc a la ciutat noruega del matcix nom, pels nois i 
noics d’arrcu del m6n reunits al Festival Intcrnacional de 
la Pau. 

El Manifest 6s una Crida als Governants del M6n, i en ell 
s’hi contcncn una shie de sentirncnts i de dcsigs que, cn la 
mesura que tothom col.laboti a fer-los realitat, cl m6n 
guanyar& cn convivkncia i in tegraci6, cn tolcrh~cia i solida- 
ri tat. 

Rtks que aquesta 6s una tasca i una responsihi1it;it de tota 
la socictat, i cluc aquesta est& fonnada no només per la su- 
cietat civil, sinó tarnbd per Ics administracions, quc també 
siin societat; et Sindic de Grcugcs CIC Catalunya, per tal ICS- 

pondre efcctivarncnt a la pcticici que les difcrcnts escoIes li 
van formular en Ics seves cartes, ha decidit de piiblicur intc- 
grameni el MANIFEST DE LITLEHAMMfiR, així corn 1:) 
relaciri de les escoles yuc SI: li  van dirigir, tot esperant cluc 
s’hi ndhcreixin quantes m k s  cscolcs i iiistitucions millor, 
amb la t’crrna voluntat de dur ;I terme allh que s’exposa en el 
M au ife SI. 

Fins cl mtmicnt de cloure 1’inFor.n~ d’cngumy, s’han 
adrcqat al Silidic dc C’rrtlugcs dc Catalunya demanant I’adhe- 
si6 al Manifest dc Lillchammer Ics cscolcs scgiicnts: 

Cdlcgi P6blic de Pt-lictiques < 4 N N E X h ,  de Gironn. 
Escola Santa Anna, S.L., de Barcelona. 
r:scoi;i P I M ~ C B  Mcrci: K O C ~ O I X ~ ; ~ ,  tic r ~ a r ~ e i ~ t ~ ; ~ .  
Iristituci6 Cultural del C,I.C-Escnla ‘ k u ,  de Rat-cclona. 
liscola Municipal TI-cs Pins, dc 13arcelo1ia. 
Iiacuhat de Gikncics dc 1’EducaciO dc la Universitat dc 

Jkcoia Pia, de Calella. 
Col-lcgi Marc dc Dku del Carme, dc 'Terrassa. 
Iiscola Bell-lloc, de la Roca. 
CoEIcgi Públic doc dc la Bola, dc X.leida. 
1.E.S Torre dcl Palau, dc Terrassa. 
Escola I’ública E1 Dofi, de Premih dc Mar. 
1 iscola P6 blicli Isidr-o Marli, d’Esplugucs dc Llobregat. 

G i rom. 

(Rcbrda el 3 dc mar$ de 1094). 

CRIDA ALS GOVERNANTS DEL M d N  

Aquesta crida ha cstat redactada per nosaltrcs, nois i 
noies de tot el rncin, reunits al Fcstival lriternacional dc la 
Pau a Lillehrimmcr, Noruega. 6s possible que n o  pugui can- 
viar el mrin, perb mostra cls nostres seiitimcnts i els nostres 
dcsigs. Us demanem que llegiu, escolteu i rcspecteu les nos- 
tres opinions i idccs i feu que esdcvinguin realitat. 

PAU 

1. Armes i Guerra 

Volern quc vosaltres: 
- Produiu mcnys arrncs per a I’ús niilitar o pcr qualsevol 

- Atureu la producci6 d’rumes nuclears. 
- Crccu n1@s forces dc pau, cn lloc d’ex2rcits nacionals. 
- Controlcu rigorosarncnt la vcnda d’ armes. 

rnma de violhwia. 

2. Comunicació 

Volem: 
- Mes cooperació i comunicació eiitre i dintre cis 

- MLs tolcrincia envcrs altrcs culturcs, religions i &I- 
Paisos. 

nies 

3 Mitjans cle cornunicacih 

Els mitjans de comunicaciri podrim: 
- Retrmsimctre els fcts sense distorsions. 
- No tnanipular l’opinih pública. 
- Tenir imks ciira de les ini‘mnacions relatives als joves 

- Els nois i Ics noies podrim participar CII cls mitjans d 
als infanls. 

comunicació. 

4. Tribunai htcrnacional 

- Hi hauria d’havcr un Tribunal internacional pcr rcsol- 
dre problemes entre els PaYsos. Cada Puis hauria d’estar rep- 
resentat per un ciutadh ncutrai. 
- Tots cls Piisos haurien de rcspcctm la dccisi6 f inal  del 

Tribunal. 
- Els nois i Ics noies haurien de icnir accés al Tribunal. 
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DRETS HUMANS 

Volem: 
- Que s’acabi i’malfabetisme. 
.- Una educaci6 gratuita per tothom 
- Més i millors escoles i mcstrcs. 
- E1 dret a l’cclucació per als discapacitais rnentalmcnt i 

- Ser educats sobre el scxc, la S.I.D.A., I’alcoholisme i 

- Que no hi hagi forces militars a Ics escolcs. 
- Ser ensenyats en el rcspecte a les opinions dels altres. 
- Que 1’Educucici n o  sigui utilitzada com a forma de colo- 

.- Que les escolcs no fomentin cap niena de discriinina- 

físicament. 

les drogues. 

nial is me. 

ci6. 

2. El dret a viurc 

-- Cada nen i cada ncna té el drct a quk li siguin cobertes 

- Quc parin els assassinats d’infants i joves. 
les neccssitats bhsiques: alimcnt, aigua, abrigall i vestits. 

7. Atenc% mkdica 

- Hi hauria d’haver assisthcia rnkdica gratuyta pcr to- 

- Els infants tenen el dret a rcbre una assistkncia mhdica 

- No hi hauria d’havcr discriminaciri contra aquells quc 

thom. 

correcta. 

pateixen una malaltia terminal. 

8. Uiscriminacib i racisme 

- Tothom ks igual i hauricrn de ser tractats igualment, 
sense tenir cn comptc la raqc?, religih, sem, cultura, naciona- 
litat, edat, grup htnic ni estatus econtirnic. 

Volem: 
- Scr educats sobre Ics diverses cultures pcr tal ci’evitiu’ 

- Que s’apliquin Iieis contra l’hostilitat envers els estran- 

- Que els udiilts respectin les opinions dcls nois i dc Ics 

prejudicis i discriminació. 

gcrs. 

noics. 

MEDI AMBIENT 

1 Hiodiversitat 

Volem: 
- Llibertat dc tnovirnent 
- Lli twtat d ’ exprcssi6. 
- El dret ii reunir-sc pacíficiimcnt en pública 

4. A l ~ ~ s o s  infantils 

- S’liaurien cl’abalir cls maltsactarncnts. 
”-. Els nois i les noics hauricn de ser protcgits per la llci 

- I l i  hauria d’havcr tués institucions per’ ajljudar les vkti- 
contra tota mena d’expIotaci6. 

mes de l’ablis. 

5. Els nens al treball 

- Els infants haucicn dc ser protegits per la llci contra tot 

- Els i thnts no  liaurien dc scr forpts a htballar. 
tipus d’cxpldxi6. 

6. Atur 

- Els governants hauricn de creu més oportunitats dc irc- 

- JXS familics en situaciri rl’atur haurien tl’ksser assisti- 
ball per als adults. 

des. 

196 Protegir animals i plantes dc l’extinció. 
- Aturar la destrucci6 de boscos i d’ecosistemes. 
- Aturar la utilització d’animals per a experiments cicntí- 

- Parar cl cornerq illegal de plantes i animals. 
fics, jocs cruels i esports. 

2. Aire 

- Aturar Ics produccions quimiques que ciiiiscn 11-1 dete- 
rioraci6 dc l’atmosferii, l’csgotamcnt dc la capa d ’ w h  i 
i’efectc hivernacle. 

3. Aigua 

- Tothom hauria de tenir acc6s a una aigua neta i potable 

- Aturar la contaminaci6 dels rius, llacs i oceans. 
- Construir canalitzacions aclcquadcs per ii les aigües po- 

tables i sistemes corrcctcs per a les nigües resicluals. 
- Parar I’abocamcnt de productes nocius als rius i occans. 

per beure. 

4. Terra 

- Impedir I’erosib i la desertitzacih. 
- Atu1-x 1”s de pcsticides i de fertilitzants quirnics. 
- Desenvolupar. una agricultura orghnica que n o  pcrj udi- 

qui el sbl. 
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5. Malbaratarncnt 

- A ~ L I W  el consum cxccssiu. 
- No comprar productes o materials no retetoniahles. 

Afavorir la produccici i I’k de procluctes reciclablcs. 
- Cada Pais hauria de scr responsable d d s  seus prnpis rc- 

sidus thxics. 

6. Energia 

- Parar I’ús de I’energja nuclcar, 
- Desenvolupar fonts d’cnergia neta, 
- Conservar I’encrgia i util itzar-I a shviamenl. 

7. Educaciti 

-= Encoratjar l’educació arnbicntal. 

Volem un dia internacional d’acch (als organismes i Ins- 
titucions polit iqucs). Aquest dia cns donar& l’oportunitat 
d’actuar anit-, els polítics per plantejar cls nostres assumptcs 
i per ajudar a fer dcl miin un lloc millor. 

Lillehammer, Noruega, a 3 d’octubrc de 1993 

- Traducció realitzada per pari dc 1’aIumnat de 8‘. d’EGB 
dcl C.P. El Dofí de Prernih i elsfles alumnes de 1’Escola Pia 
dc Calella. 
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LLIIRRE SEGON 

IAMIWTE DE LA CRISI ECON~MICA EN LA NOSTRA SOCIETAT 

Amb aquestes linies preteiicm rcflcclir en quina mesura 
la crisi econbmica, omnipresent CII les ccmvcrscs, s’hu fct 
palesa en les queixes presentades al Síndic dc Cimugcs, tant 
corn en les entmvistcs sostingudcs pels ciutadans amb cl 
Sindic o els seus col-lahoradors, durant I’any 1993. Les con- 
sideracions que seguiran s’han fet ja, amb intensitat varia- 
ble, cn els divcrsos capítols dc I’hformc. En conscqiihcia, 
la referkncia que ara hi dcdiquein és tot just enunciativa. 

Un cop fcta aqucsta presentaei6, es confrontiiri molt 
imumcnt la rcalitat descrita pcr aquestes queixes rz la llum 
dcls principis constitucionals que configuren ]’Estat Es- 
panyol com a social i demticrhtic dc dret, en definitiva com 
u11 Estat cluc conceptualmcnt i col.l(xpialment s’ morncnil 
Estat del Bcnestar, la crisi dei qual, d’un temps en& ocupa 
bona part dc les intervencions d’aquclls a qui s’hari confiat 
respinsabili tats c11 els governs dc lcs societats occidcntals, i 
tamb@ les dels analistes de la situació i, en consegükncia, 
dels mitjans de comunicació i del conjunt de la societat. 

Finalmcnt, csscnt hcn conscicnts dc I’extrema complcxi- 
tat dels prthlcmcs derivats dc ta crisi ecnnbmica i de la crisi 
dc ]’Estat del ncnestar i, per tant, sense pretendre aporlw 
cap soluci6 taumatúrgica, es faran un parell de reflexions 
(sobrc 1’oocupaciG i sobre I’Estat dcl Bcncstar) quc han sem- 
blat necessiries en exercici de la missi6 que I’Estaíut cf’hu- 
tonornia de Catalunya confia al Síndic de defensar els drcts 
fonamcntals i Ics llihcrtats públiyucs dcls ciutadans. 

Diflccultats de tresoreria de Ics administracions p6bli- 
qUeS 

La imurositat de les administracions públiques 6s un pro- 
blema gaircbL endcmic, si bé sembla que la crisi econbmica 
qiic travessem 1’ ha agreujada. Els ciutadans cxposcn cls 
greus problcmcs cluc cls irroga la manca de pagament, per 
past dcl tresor dc la Gcncralitai o dels eiis locals de Catalun- 
ya, de les obligacions econhmiques rcconcgudcs pcr l’una i 
els altrcs. 

LA lcntitud en el pagament sembla indcpendcnt dc la tia- 
turalesa de I’obligaci6 rcconeguda. S’han rchut queixcs re- 
fcrcnts a subvencions atorgades, al pagament dcl preu JUSt 

fixat amb motiu d’cxpcdients d’expropiacih i encara de CIC- 
rivadcs d’obligacions contractuals. 

L’iitorgament de subvencions -espccialincnt cn cls casos 
en  qu6 la subvcnci6 respon a la realitzaci6 d’uria skric d’ac- 
tivitats pcr pait dcls reclamants- genera uncs expcctatives 

d’ingrés monetari que, si no se satisfan cn cl tcrtnini previst, 
obliguen que els qui inicialment sc n’havien bcnciliciat ha- 
gin de rcc6rrcr de forma pard1ela a altres formes dc fi- 
nanpiment, amb 1’elev;tt cost que aixb comporta. No s’ha 
d’oblidar que una bonu part dels destinataris de suhvencions 
scin associacions i furidacions quc presten serveis de carhc- 
ter alternatiu, i h s  i tot subsidiari, al quc Ics administra- 
cions s’han compromks a oferir. 

l?s especialment elevat el deutc amb les empreses pro- 
vei’dares de productes sanitaris. Algunes empreses que des- 
tincn la major part de la seva producció als centres sanitaris 
pliblics han hagut dc prcscntar suspensi6 de pagaments. Vnl 
i - ~  dir que la manca de pagament per part de l’Adrninistr;zci6 
produeix un cfccctc dbrnino, atks yuc els provei’dors d’aqucs- 
tes també deixen dc ccimplir ics obligacions yuc han contret 
davant de tercers. 

Tot plcgat planteja una situació quc ha cstat analitzada 
per organismes que tenen la missi6 especifica de fer-ho. Ens 
limitarem a apuntar tres qüestions per a la reflcxi6: fins a 
quin punt la coneguda demora en els pagaments dc I’Admi- 
nistraci6 no comporta un encariment, substancial i d’ inici, 
dels béns i scrvcis que clla mateixa vol adquirir, amb l’in- 
crement consegiient del deute de les administracions pfibli- 
(lues? D’altra bancin, en quina mesura una contractaci6 
s’acaba decidint m6s per les facilitats de finanqament del 
provci’dor que no pas pcr la qualitat O l’adcquacih a Ics nc- 
cessitats públiques del bd o servci que s’ha pensat contiw-. 
tar?. Finalment, cn quina mesura la manca de recurs al 
crhdit pcr part dc I’Adrninistració, que colhca els pro- 
veldors en la tessitura d’haver d’accedir- hi cll s, no implica 
una distorsi6 de tot el sistema financcr que acabaran pagant 
els ciutadans i 1’ Administració mateixa, quan accedcixin al 
crbdit, aths que la insolvbncia dels crcditors de I’Ardminis- 
traciri, deutors dc les entitats financeres, repercutir& per 
mantenir l’equilibri dels halanqos dels finangadors, en I’in- 
crement del preu dels crkdits? 

Les reclamacions d’indcmnihaci6 i 1’ Administració 

El Síndic constata quc han augmentat les rcdamacions 
pcr lesions cn dos ginbits habituals en aquest Infnrmc: el 
militar i cl sanitari. 

Des de l’any 1992 s’observa que alguns ciutadans acu- 
dicn a1 Síndic cercant informaci6 sobre les gestions a k r  
anil., vista a poder percebrc una pcnsidr dci Ministcri de De- 
fensa cn considerar-se afectats per unes lesions sofcrtes du- 
rant el servci militar a les quals, quan n’era el moment, no 
van dcdicar mks ateneid, creient que no els pcrjudicavcn 
realment, perb que amb el transcurs dcl tcmps, s’han agrcu- 
jat fins a impedir-los, o limitar-los notablement, la capacitat 
per al treball. 
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Cal puntualitzar que es fa referkncia a ciutadans que en el 
moment de comparhixer davmt del Sindic tenien cntrc 40 i 
60 anys i als quals cn la major part dels casos 1’INSS havia 
dencgat algun tipus dc pcnsió o que, fins i tot, havicn estat 
acomiadats del lloc on treb. li aven. 

En l’hrnbit sanituri, s’han disparat Ics reclamacioiis que 
dcmandcn la rcsponsabilitat patrimonial clc l’Adrninistraci6 
com a conscyükncia de Ics lcsions patidcs a cauw del fun- 
cionamcnt del servei públic de salut. 

Tant en un cas com en l’altre, 6s lícit de dcmanar-se fins 
a quin punt aqucstcs rcclarnacions slin conseqükncin d’un 
millor concixcment dcls propis drets o b@ d’una situaci6 dc 
crisi que obliga a reclamar, legitimarncnt, tot allb yue sigui 
reclamablc. 

Les demandes dels ciutadans a E’Administració, per tal 
que aquesta actui de manera que els cstalvii’ despeses 

En reiaciti amb el servei militur 

Ha estat significatiu cl nombre dc parcs dc soldats que 
han sol*licitat infilrmaci6 per tal d’ aconseguir el trasllat d’un 
fill a dcstinacions propcrcs al domicili familiar, amb 1 a c‘ ina- 
litat d’estalvix-se les despeses que cls cotnportcn cls ries- 
plaGaments dels SCUS cilis ¡, a mis,  per podcr compaginar la 
prcstaci6 dcl scrvei militar amh alguna activitat laboral re- 
munerada. Noimalment, Ics famílies quc fan aqucst plante- 
jament han acreditat uns ingressos molt baixos i han addui’t 
cluc si cl 1‘111 cstigu@s en una caseriia prop del domicili farni- 
liar es podrien estalviar ~ C S ~ C S C S ,  tant a la família com a 
l’exkrcit. 

Els ciutadans cluc fan ayucsts plantcjamcnts n o  yiiestio- 
iicn pas I’obligatorietat clcl scrvci militar; pcrb considcrm 
quc 1’hdrninistraciiE ha dc fstcilitar al miixim el complinient 
d’un dcure constitucional que 6s  gravós pcr al qui cl com- 
pleix. 

En ocasions cl ciutadh no dcmana que l’Administraci6 
faci una despesa que el benefici’i, sin6 quc clarifiqui cl marc 
normatiu o que agiliti la gestio, per tal de HO patir un pcrju- 
dici. Aquest és el cas dels cibjcctors dc conscibncia que es 

1 queixen de la lentitud ii ser cridats a complir la prestacih so- 
cial substitutbria dcs que son declarats cn la situacid legal 
d’objcctor, i de la indefinicih d d s  tcrrninis per fer-ho, la 
qual cosa per-judica, entre altrcs coses, les seves expectati- 
ves professionals i de trcball. 

Xtlspecte a les tarijees de Is serveis pli hl ics 

Ida gcnl gran ha promogut  LI^ gran nombre de queixes rc- 
latives a les tarifes de determinats scrveis, I’encariment clels 
quals dificulta a un ampli scctor de pensionistes atcndrc Ics 
s w e s  necessitats bhsiques. Er] molts casos, les queixes fan 
rcfcrhicia, n o  tant al preu del consum, que pot ser objecte 
dc reduccici, sino a les tarifes ahonadcs cn conccptc: de mi- 

nims o quotes fixes. Aquests mínims es calculen sobre la 
base d’uns factors estranys a la situaci6 cconbmica dels 
abonats, quc demanen consell al Síndic sobrc els mitjans 
per reduir-10s. Així, per exemple, pel que fti a1 subministra- 
ment doiniciliari d’aigua potable, la quota minirna esth r&- 
cionada amb els servcis sanitaris de l’habitatge, amb 
independkncia de l’ús d’aigua que es faci. 

S’ha dc rccordar que, fins Fd L I ~ S  anys, hi haviu ajunta- 
ments quc dedicaven una parlida psessuposthria a bonificar 
rebuts dc persones amb pocs recursos econhmics. Es tracta- 
va d’una mesura de bona voluntat, perb no pas obligatbria, 
Ara, per cfectc dc la crisi econhmica, s’ha reduit aquest ajut, 
que s’ha limitat a les famílies cn situació d’indighcia. 

En relacih umh Iu tributacin’ 

Per molts ciutadans, cls tributs a pagar s6n una despesa 
més, amb independkncia de la seva particular naturalesa ju- 
riclica. Precisament, un dcls Brnbits on és freqüent que el 
ciutadh consideri que les seves despcses s’han dc reduir o, si 
més no, contenir, és el tributari. 

Lcs queixes clc contingut tributari a quk fem referhcia 
son de dues classes: d’una banda, aquellcs en quk el ciutadi, 
individualment o colkctiva, no presenta una rcclainaci6 per 
un acte concret de I’Administraci6, sin6 quc manifesta el 
que considera el seu desemparatnen t davant d’uns incre- 
ments tributaris quc titlla d’abusius; en segon tcmc, Ics quc 
palcsen el desacord amb actcs cl’irnposici6 tributkia que 
inipliqucn un augment dc la prcssió fiscal. 

Els ciutadans que formulen queixes de’l priincr grup so- 
vint exprcsscn la impotkncia quc senten pel fet quc han fet 
ús de Ics vics impugnatbries legalment previstes i quc els 
seus rccucsos han cstat desestimats, atks quc, des d’una 
perspectiva dc lcgalitat formal, les entitats públiqucs han ac- 
tuat d’acord amb la normativa vigent en aqucll moment. 

Un cop desestimat cl rccurs, l’Administraci6 fa ús dels 
mecanismes lcgalmcnt establerts per fer efectiu el cohca- 
rncnt dels citats ingressos, crkdits cotitra cl contribucnt, fins 
a arribar, si cal, a dictar una ordrc d’cmbargamcnt dcl patri- 
moni dels deutors; i hem d’afegir-hi el fct que, en aquclls 
casos cn quk e deutor resulta, en tot o en part, insaivcnt., 
l’ordre d’embargament tampoc no assoliri la finalitat que 
perseguia. 

Els ciutadans que interposen queixes del segon grup 
qüestionen eis acords i les resolucions adoptats per 1’ Acimi- 
nistració, que considcrcn que s’han pres sense tenir en 
compte la situacih real de l’ccnnomia del contribuent, La 
major part d’aquestes queixes fan referhicia a tributs locals, 
com aril I ’  Impost d’ktivitats Fxonbmiques (TAE), 1 ’Impost 
sobre E n s  Immobles (IBI) o les taxes d’escomtmrics i de 
guals. 

Una dc les figures tributhries que resulten peribdicarnent 
conflictivcs slin les contribucions espccials. La relaci6 dc 
lienefici especial D dc millora, entre la propictat del subjcctc 
passiu i I’obra o la installaci6 finanpda amb recurs a les 

A 
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contribucions, sovint és qüestionada pels que l’han de pa- 
gar. No és gens infreqiicnt que cl contribuent aclrncti que la 
realitzacih de ]’obra introdneix una millora, pcrb considera 
que executar-la en aquella conjuntura és inoportú, ateses les 
dificultats pcr pagar Ics contribucions que l’han dc finangar. 
Fins i tot, i excepcionalment, en casos de patrimonis imrno- 
biliaris mancats dc liquiditat, es producix la paradoxa que cl 
titular del bé gravat es veu obligat a posar-lo a la venda per 
atendre cl pagament de Ics contribucions que pesen sobre la 
matcixa propietat. 

La disminució d’ingressos i el canvi de domiciti 

En diversos informes s’ha fet rcfcrkncia al problema de 
l’habitatge: dit en poques paraules, a la impossibilitat quc 
una part dc la població t6 d’acccdir a un habitatge digne i 
adcquczt a Ics seves necessitats. Els efectes de la crisi també 
es fan scntir cn aquest hrnbit, i cn aquests moments s’ha de 
parlar tambt5 de les pcrsoncs que perden l’habitatge que fins 
ara tenien. 

Si bé durant l’any 1993 s’ha produi’t una ccda estabilitza- 
ció dels preus dels habitatges, aquests continucn estant per 
sobre dels recursos econbmics d’un gran scctor de la pobla- 
ci6. Cada cop mks, els joves tenen dificultats per accedir al 
mrin del treball i, per tant, per aconseguir la independhcia 
cconbmica dels pares, desitjada i necessbia. 

Aqucstcs circumstancies han produi’t un cert flux migra- 
tori cap als petits municipis, als quals tambb s’han traslladat 
algunes indústries, entre altres COSCS pels beneficis fiscals 
cluc, si més no comparativament, hi han pogut trobar. 

Les famfiics que es van poder fer la <<torreta)> durant els 
anys scixanta i setanta, ara aprofiten la possibilitat de fer-ne 
residkncia habitual, ja sia dels pares, yuc, jubilats, deixen 
als fills els pisos a ciutat, ja sia dcls mateixos iills, que en 
independitzar-sc, hi situcn el seu domicili. En cl capítol 
d’aquest Informe dcdicat a l’habitatge es comenten els pro- 
blemes d’insuficikncia de serveis a qu& aquests nous pobla- 
dors s’han d’eenfrontar. 

La contencici de la despesa pública 

EH la sanitat 

Les prestacions sanitbics, corn les de qualsevd altre ti- 
pus, estan condicionades pels recursos que s’hi destinen. La 
disminuci6 d 9  ingressos de les administracions ha comportat 
que es dictessin un seguit de mcsurcs amb vista a raciona- 
litzar la despesa, 

L’any 1993 es van cxclourc del fjnmqanicnt a chrrec de 
la Seguretat Social mes de 700 rncdicaments. Aquestes me- 
sures concrctcs no seran objcctc de valoracih en aqucst do- 
cument, si bé cl Sindic dc Greuges vol manifcsiar que, 
segons nombrosos facultatius, 6s possible atendre dctcmi- 
riades malalties amb í5rrnacs diferents, dc prcus suhstancial- 

ment diferents tamb6. &n conseqühcia, la limitaciri del 
nombre de fhxnacs a quh cs t6 accés mitjanpnt el servei p;- 
blic de salut no implica per ella mateixa una Iimitacici de la 
protccci6 del dret a la salut, L’any 1992, en aqucsta línia de 
contenció de la despesa i d’atcndre exclusivament necessi- 
tats reals, es va tipificar com a infracció administrativa 
l’abús o desviació a tercers de les prcstacions farmackuti- 
ques de la Seguretat Social destinades a jubilats i coklectius 
amb dret a la gratuitat dcls mcdicamcnts. 

Altre cop s’ha de dir que aqucstes mesures, no sols són 
legítimes, sinó que constitueixen un deure de I’ Administ~a- 
ció per reforcar el control contra l’abds i el frau. 

Els elevats costos de la sanitat comporten, entrc altres 
disfuncions, llarg~ies llistes d’espera per efectuar determina- 
des proves Q intervencions. El ciutadh, a voltes, davant de- 
terminades urgkncies, acudeix a recursos sanitaris externs 
als de la Seguretat Social, i dcsprks pretén de rescabalar- 
sc’n. Han augmentat les queixes originades cn la negativa 
de l’hstitut Catal& de la Salut a fer efectiu aquest rescabala- 
ment dc despcscs soklicitat amb motiu de les ocasionades 
per la utilitzaci6 de serveis aliens a la xarxa pública. 

Sistemes de protecci6 social 

A comenpiment dels anys noranta, es va fer una política 
d’increment, inversament proporcimal, de les pensions mi- 
nimes de la Seguretat Social en relaci6 amb les més altcs, 
per tal de garantir la suficihncia econbmica dels ciutadans 
durant la vellesa. Aquesta política ha cessat per l’aparició, 
entre altrcs motius, de dos €actors: la disfunci6 entre eis in- 
gressos i les despcscs p6bliques, d’una banda, i, de i’altra, 
I’incrcment del nombre de perceptors, yuc dcscompensa, 
encara més, la relació entre els uns i els altres. 

La majoria de queixes en aquest imbit, han plantejat la 
possibilitat dg augmentar quantitativament les pensions, ja 
fos per la revisió de Ics invalideses permancnts, pcl rechlcul 
dc Ics corresponents bases reguladores o pcl canvi dels li- 
mits, mchxirns o rninirns, dc la quantia de les pensions. 

També en el marc del sistema contributiu dc proteccid, 
els ciutadans han denunciat certes actuacions dels poders 
públics que han qualificat de discriminatbries o fins i tot 
d’enriquiment injust de I’AdministraciÓ, cn la mesura que la 
cotitzaci6 no s’ajustava ii la prestació legitima i deguda. 
Així per exemple, en el rhgirn especial de treballadors au- 
tbnoms, amb una cotització prhcticamcnt igual quc cn cl 
rkgim general, als seus afiliats no els corrcsponcn detenni- 
nades prestacions que el rkgirn gencral reconeix, com és cl 
cas de la invalidcsa provisional. 

Quant a la protecci6 dels ciutadans en determinades cun- 
tinghcies derivades dc la situaci6 de desocupacih, des de lu 
Llei 2211992, dc 30 de juliol, de mcsurcs urgents sobre fo- 
ment de l’ocupxicj i protccció pcr desocupació, s’han adop- 
tat mcsures restrictivcs consistcnts en l’cndurimcnt de Ics 
condicions per accedir al subsidi, la suspensi6 dc beques i 
ajudes a I’aturat o la rebaixa en les prestacions. 
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En general, s’aprecia una politica restrictiva dels prcssu- 
postos destinats al yuc s’annrnena despesa social, la qual 
cosa obliga a bandcjar sol-licituds d’wsistkncia, per manca 
de consignaci6 prcssupostiria suficient, mulgrat que rcspon- 
guiri a vcritahles necessitats. 

En 1 ’enselzyament 

La Llei d’Ordenaci6 General del Sistema I’ducatiu 
(LOGSE), de 3 d’octuhrc CIC 1990, prctcnguk respondre a 
Ics mancances detcctndes en l’aplicaci6 dcl sistema cduca- 
tiu vigcnt fins aleshores. 

La manca de configuració educativa dcl tram previ al 
d’cscolitritat obl igatbria, el desfasament entrc I’ rtcdximcnt 
de I’ensenyamcnt obligatori i E’edat minirna laboral, I’cxis- 
tkncia d’una doble titulacih al final de l’Educaci6 General 
nasica i la configuracici dc la Forrnaci6 Profcssional com 
una via secundhia, al mateix temps massa acadhica i exccs- 
sivament desvinculada i allunyaáa del m6n pmductiu, cim Ics 
mancances mes significatives que es prctenia esmenar'. 

En I’lnforme al Parlament corresponent a I ’ m y  1992, cs 
feia un rephs del calendari d’aplicació de ka nova ordenaci6 
del sistema educatiu a Catalunya, fixat niitjanqant el Decret 
154192, de 20 de juliol (vegeu pigs 6155 i 6156 del Builleti 
Qfilriul úd Parlument de Cutaluny núm. 99 de 31 de marc; 
dc 1993). Allmi cs comentava la possibilitat que l’aplicaci6 
del calendari fos ajornacla per les dificultats de finanqamcnt. 
Aqucst iijomament s’ha proclui‘t rnitjancjant cl Dccrct 
I 8011 993. Aixb no ohstant, quest  ajornamcnt n o  implica, 
rlc moincnt, un incnmpliment del termini de 20 anys limt 
pcr la LOGSE pcr a l’aplicacici de la rcforma. 

Efectes socials especialment punyents de la crisi 

1, ‘aiur 

La destrucció d’ocupaci6 tia estat el primer cfecte de la 
crisi. La falta de treball, la situació d’atur, no sols ha fet mi- 
ques les prcvisions de clespcsa social en determinats con- 
ccptes del pressupost de les administracions p~bliyucs, 
obligant a les rctallades i ajustos cluc s’han esmentat abans, 
sin6 que, en la rncsura que aixh afecta persories individuals i 
cnldectius sencers, ha estat la porta d’cntrada dc bona part 
d’aqucstes pcrsones i d’aquesis col.lectius a una situació de 
marginaci6, amb tipologies i intensitats variables; pcrh amb 
un denominador cotnc: la impossibilitat d’una part dels qui 
sc’n veuen afcctats, tl’ aconseguir uila activitat que cxprcssa 
la participació d’una pcrsona cn lii construcci6 dc la socic- 
tat. 

Posteriorment ens hi tornarctn ii referir. Ahans, pcrh, cal 
enunciar alguns cfcctes de Iu manca dc treball des dcl punt 
de vista estrictaincnt econOmic, quan el sistema dc segurctat 
social no protegeix contra 1’absCncia o ia disminucih cl’in- 
gressos. 

En l’hahitutxe 

Un dels cfcctes m6s esgarrifosos dc l’atur 6 s  la pbrdua de 
I’hahitiitgc. La manca d’un sostrc, mcrcixi cI qualificatiu de 
digne o n o  des del punt de vista dc les condicions d’habita- 
bilitat, esdevé la m6s demolidora de les causes econbiniques 
quc llancen una persona a la marginaci6. 

Persones que clurant molts anys han disposat d’un habi- 
tatge llogat, normalmcnt d’ edat avan~ada  i pensions petites, 
cs veuen dcsncmadcs davant la invocaci6 pcls propietaris, 
quc els necessiten pcr als SCUS fills (ia sigui perquk volen in- 
dependitzar-se u contreure matrimoni). Els nou desnonats 
no disposen de pruu recursos economics per acccdir a un 
nou habitatgc, de lloguer ni, encara menys, dc compra. La 
invocaciri dc l’arrendador no sols té l’empara legal (l’articlc 
62.1 dc la Llei d’Arrendaments Urbans, estableix que el fct 
dc necessitar el pis per als descendents és unit de les causcs 
previstes per denegu la prhrxoga del contracte dc lloguer), 
sinó que pot expressar una situació de veritable ncccssitat. 

S’ha de dir que nonnalrrrcnt es tracta d’hahitatgcs dc mn- 
des congelades o baixes i en aixb no s’ha dc veurc cap ma- 
nipulaci6 dels propictaris, sin6 quc, si la rcnda és elevada, 
mulgrat la ncccssitat d’un altrc sostrc, cls fills -casats o n w  
continucn ii l’habitatgc familiar pcrquk no es pot o no cs vol 
rcnunciar als ingressos addicionals que provcnen del capital 
iinmobiliwi. 

S’hm adreqat a la Institucici forqa dones separades amb 
fills a cirrec seu, que es troben sensc fcina i sense cobrar 
cap pensi6 del marit (a vegades també insolvent) o amb una 
pcnsió tan petita que les ahca  a no poder pagar cls rebuts de 
lloguer i, per tant, a trobar-sc en cl correlatiu desnonament. 

També s’hhun adrcqat al S h d k  matrimonis, amb fills pc- 
tits O en edat laboral perb en atur, en eIs quals tots dos c h -  
juges estan sense fcina des dc fa dos anys o tres i cl 
problema principal dels quals és dc podcr mantenir l’habi- 
tatge on viuen, o b@, si ja n’han estai desnonats, d’accedir a 
un altre habitatge. 

IJna problcmlitica diferent, per bé que comuna quant al 
mul ta t  CIC manca d’habitatge, E s  la dc la gent ,jove que cs 
mou d’una ciutat a I’altra buscant feina de ternporcr, quc viu 
CII pensions i que, desprks d’un pcriodc sense ingressos, 
acaba ctitrant cn el cercle de la marginació. 

Els ciutadans rcclosos als centres penitenciaris complint 
pcnes privatives de llibertat es veuen afcctats quan l’índex 
d’atur augmenta. Com a yiiesti6 prkvia, cal afirmar quc 
1’ atur potencia notliblcrncnt l’augment de la dcl inqi ihk:  
Ics estadístiqucs tcstiinonicn quc, a major index d’atur, més 
alt pcrccntatge de pc4-daci6 reclusa. 

Quant a les condicions de vida dels interns, el primer pro- 
blema qiie eis afecta 6s la massificaciri, iricrcrnciitada per 
les raons que s’acaben dc comentar. D’a1tI-a handa, la cons- 
trucci6 de nous centrcs també s’nlcntcix per la i*cstricciii ge- 
neral de despesa p6 blica, 

I__- - - - - - - - 
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Un dels mit-jans dc quh les institucions penitenciarics dis- 
poseri per iniciar la reinsercici social dels condemnats Ls la 
possibilitat dc desenvolupar un trchall en els tallcrs dels 
ccntrcs pcnitcnciaris. Aquesta activitat econornica esti suh- 
j x t a  ii les dcmandes d’cmprcscs aliencs a la pres6, i en con- 
scqiihcia, cn la mcsura que la crisi cconhmica Ics afecta, 
els tallers penitciiciaris I -~C~ISCJI  ~ i n a  irnmcdiata rnanca de co- 
mandes, i cs reducix lambé considerablcrnent cl nomhrc dc 
rcclusos quc poden accedir al treball pcnitcnciari. 

S’ha de tenir prcscnt que pcr gaudir d’algun hencfici pe- 
nitenciari, previ a la llibertat, gcnecalmcnt s’ha d’acreditx 
yuc cs pot accedir a un lloc dc treball. En kpcques dc crisi cl 
nombrc d’ofcrtcs dc treball remunerat a personcs quc estan 
a la pres6 o que en sortiran al cap de poc temps dc condcm- 
na, encara 6s menor que I’hahitunl, ja de normalment prou 
baix. 

Finahent, la rcalitat ens dcmostra l’alta probabilitat quc 
cls cx-rcclusos, si  en ser excarcerats no disposen d’uns in- 
grcssos o dc feina, tornin a delinquir. 

els obstacles quc n’impcdcixin o en dificultin la plenitud i 
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida politi- 
ca, cconbmica, cultural i social.>> 

Aquest mandat es concreta en altses prcccptcs constitu- 
cionals, alguns dels quals s’han citat en els difcrents apar- 
tats d’aqucst Informe. Tot seguit cn rccordcm alguns -sense 
reproduir-los literalment-, relacionats amb Ics circurnstgn- 
cics quc cls ciutadans han plantejat al Síndic i quc s’ha prc- 
t&s enunciar en cls parigrafs prcceden ts. 

Drets fonmientuls i llibertats p.ibEique,s 

- Les penes privatives de llibertat rcstaran orientades a la 
reeducaciii i la rcinscrci6 social. El condcmnat tindrh dret a 
un treball remunerat. (art. 25.2) 
- Els poders públics garanteixen cI drct de tothom a 

1’ educació, rnitjanqant una programació gcncral de l’eiisen- 
yarnent. (art. 27.5) 

En relacib amb eis immigrants 
Drets i deures dels ciutadans 

L’atur que afccta cls paisos de la Unió Europea i cn gcnc- 
ral tots cls indus’trialitzats, ha estat un dels elements que els 
diferents governs han argüit per rcduir el contingcnt 
d’irnmipnts que provencn dcl Tercer Món, on les condi- 
cions de vida són molt més dificils. 

A Espanya, tot i que la irnmigmcih no representa a hores 
d’ara un greu problema, la realitat ens acredita que les difi- 
cultats quc tencn els immigrants pcr regularitzar la scva si- 
tuació fomenten el treball en l’cconmnia suhmcrgida, cluc 
accentua la seva muginalitzacih 

D’altra banda, la petició del corresponent pcrmís de 
treball i ccsidkncia dels immigrants estrangers sovint 6 s  
rebutjada atenent a la situació d’alur en el mercat de trc- 
ball espanyol, malgrat que les feines a qui? s’iivenen cls 
immigrants rarament són acceptades per nacionals es- 
panyols. 

BREU IWFERENCIA AL MAKC CONSTITUCIONAL 

La Constitucici Espanyola de i 978 fa una clara opciil per 
aquclla forma d’ Estat quc s’moniena M a t  del Benestar. En 
el seu article primer s’establcix cluc Espanya es consiitueix 
c11 <(un Estat social i dcmocrhtic de I)ret>> les caractcristi- 
ques del qual cs van perfilant al llarg dc tot l’articulat, perb 
en cspccial en cls títols Preliminar i Priwcr. 

T,’ar-ticle 9.2 és una manifestacili dc voluntat quc 1’Estat 
sigui hcldigerant en pro ilcl Ixncstar de tots els seus ciuta- 
dans, quan diu: 

dorrcspon als poders públics de pmmouw les condi- 
cions pcr tal que la llibertat i la igualtat dc l’individu i ciels 
grups en els quals s’integra siguin reals i cfcctivcs; remoure 

- La ilei fixari Ics obligacions militars dels espanyols i 
regular& amb les garanties que calguin, l’objecci6 de cons- 
ciencia (...) (art. 30.2) 
- Tots els espanyols tenen el dret al treball. (art. 35. I )  

Dels principis rectors de k.  política social i econcimica 

- Els poders priblics promouran les condicions fwosiibles 
pcr al progrés social i econbmic (...) Dc mancra cspccial 
realitzaran una política orientacla cap :i la plcna ocupaci6. 
(art. 40.1) 

-I Els poders públics mantindran un rhgim públic de Se- 
girrctat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assis- 
tEncia i les prestacions socials suficicnts cn Ics situacions de 
necessitat, espccialmcnt cn cas de falta de feina. (art. 41) 
- 1:s reconeix el dret a la protecci6 de la salut. (art. 43.3) 
- Tots els espanyols tenen dret a un habitatge dignc j ade- 

quat. (art. 47) 
- Els poders pdblics garantiran la suficikncia econbmica 

als ciutadans durant la tercera edat, rnitjanqant pcnsions 
adcquadcs i actualitzades periiidicament (art. SO) 

La relació antecedent, prou concguda, IIQ pretén ignorar, 
tal com la matcixa norma constitucional cstablcix (art. 531, i 
el Tribunal Constitucional hi hil insistit en la seva tasca in- 
tcrpretativa, quc cl grm d’exigihilitat d’aquests drets no és 
cl mateix en tots els casos, ni cstablir una gradaci6 cntre cls 
drets esmentats i cls que 110 ho han cstat, sin6 quc simple- 
ment prova de confrontar situacions plantcjadcs pels ciuta- 
dans i la seva rcgulaciii constitucional, tot i cl risc que la 
manca de matis doni lloc a una percepció esbiaixada i ine- 
xacta d’ incompliment gcncralitzat de preceptes constitucio- 
nals. 
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INJES REFLEXIONS FINALS 

I - Du X’ocupacii, 

1Li l’exposició precedent, quc s’ha titulat <(La crisi a tra- 
vks de Ics actuacions del Sindiw, cs pot vcurc min la situa- 
ci6 d’aluc genera un scguit dc problemes econbmics d’ahast 
profund; per0 hi ha una altra pmblcmhtica, dc tipus ~ C N ) I M I  
i social, cluc siniplcmcnt ha quedat apuntadri. 

Atks cl paper ccntral del treball cn la. integració social dc 
les 1msoiics, la irnpssibilitat de treballar i@ unes iinplica- 
cions que van molt més cnlth del fet CIC disposar o no dc 
prou recursos ptiblics o privilts pcrqui: cs rcspongui ii Ics nc- 
cessitats materials bhsiqucs dels qui volen trcbnllar i no tro- 
ben feina, i ccrtarncnl aixb 6s un imperatiu que no es pot 
negligir. Fins i tot cn ci cas que aquestes necessitats Cossin 
satisfctcs amb uns esrhndards f c q a  alts, caldria plantcjar-se 
si respecta 1;) dignitat humana, una societat que no pcrmct i i  

una part significativa dcls scus rncinbres exercir una activi- 
tat que expressa la seva participacici cn  la construccih 
cl ’ aqu c sta  s ocicta t. 

Si, com diuen cls experts, l’actual crisi 1 1 0  6s tnerarnent 
conjuntural, sinó el resultat d’una suma dc cimvis cstructu- 
rals accclcrats en un iiou csccnari dc globalitat, Ics solu- 
cions d’ahir o d’&a~rs-d’ahir no s’adeqüen plenament als 
nous rcptcs. 

Hi tia qui sosté quc la comnpclkncia en un mercat global 
tcndirh a harmonitzar a la  baixa cl nivells salarials i els ni- 
vclis de protccci6 social dcls treballadors dcls diferents 
piiisos del planeta o bé a augmentar i’ahir (vegeli i30- 

mia y en la sallida cie la crisis>), Sistema 11711993). Tal 
veguil-1 comcnqa a ser hora dc plantcjx-sc amb seriositat si 
la plcna ocupació tal com ha cstczt concebuda fins ara és en- 
cara realitzable i, si no ho &, si s’ha de comcnpr a parlar 
(d’wupacions sociulmcnt útils>> com a alteniativa al <<<tre- 
ball productiu>> tradicional, i quina forma de fiIianqament 
trobar- h i. 

RRE12L FONTELLES, J.: <<E1 p ü ~ l  d ~ l  Estado CII la CCOIIO- 

11 I De 1’Estat de Benestar 

Quc la realitat no s’adcqiii plenament a les previsions 
s’ha dc comcntar -1’Xnforme ho fa sovint-, pcrb potser 
justificaria mis rcflexici quc la que es pot resumir dient que 
cal continuar- treballant per acostar, un dia i I’ahrc, la realitat 
ii l’lioritz6 utbpic o irtcal. 

Quc un model d’Estat sigui criticat, corn ara ]’Estat del 
Hcnestar, tampoc no ha d’escandalitmr, ai cap i a la fi, ni 
tampoc tothom ha dc compar.rlir per f o r p  unes rnatcixcs 
idccs, ni s’ IM de sacralitmr cap model, ni 6s incxiictc dir yuc 
l’ihtat del Bencstar ha generat i gcncra problemes, a ve- 
g d c s  incentivn ia incfichcia i pot portar a una gcstici ine- 
ficient dels cccursos cl’una socictat, quc, per definici6, 
stin limitats. 

Ara be, quan les crítiques deinolidorcs sovintegcn i les al- 
ternatives yuc s’hi prcscntcn no s’ii1Ticulen o s6n molt va- 
gues, s i  que sembla oportu fer alguna rcflcxici. 

Els moderns Estats dc Benestar, quc ni scin perfectcs ni 
han estat la solucici detinitiva dels problemes socials, han 
representat una considerable aproximacici a una societat jus- 
ta. En aquests parigrnfs, s’enten per societat justa aquella 
que fa scus cls principis que J. RAWLS €ormula en cl seu 
IIibrc <(Teoria de la justícim> (México, FCG, 1979, la cita 
dcl qual reprodueix 1’opusclc dc 6. MIRALLES <<El debat 
de l’htat dcl Bcncstar)), Barcelona, Cristianisme i Jwsticin, 
1992.: 

N 1. Cada persona ha de tcnir cl mateix dret al més ample 
sistema dc llibertats bhsiques compatible amb un sistema si- 
milar de Hibcrtat pcr a tothom. 

~ 2 .  Les desigualtats econbmiques i socials s’han d’articu- 
lar de manera que, al mateix temps: a) rcdundin en el més 
gran hcnefici deis menys afavorits, compatible amb el prin- 
cipi de I’cstalvi just i b) estiguin adscritcs a c:necs i posi- 
cions socials accessibles per a tots en condicions 
cf ’ cqu itat iva i g i1 al tat d ’ o portu n it ats >>. 

Sembla oportri recordar, també, que el tipis d’Estat que 
considcrcrn no va nkixer d’uun atzar histbric, sin6 dc l ’ a c ~ a -  
mcnt d’un problcma cluc, bcri scgur, es vcia tim dificil d’en- 
frontar com l’actual crisi cconbinicit, cl problcma dc la 
societat industrial, on els treballadors s’integraven fi la so- 
cietat mitjant;ant cl trcball; pcri, no participavcn de la riyue- 
sa produiüa i, en conseqiihcin, eren els <(pobres,, i per tant 
<(els exclosos)> de la societat -es torna a utilitzar aquí. el tre- 
ball del professor MIRAIA,ES. 

Hem volgut fer una mica dc incmiiria histbrica, per tal dc 
tcnir prcscnt que, si s’han de buscar alternatives a I’Estat dcl 
Rcncstar ( i  sembla quc sí és urgent dc fer-ho, davant -entre 
altrcs coses- la impossibilitat dc rnaiitcnir cl nivell de des- 
pesa pública que comporta), aquestes alternatives i i o  poden 
ser Iu mera desaparicici d’allh q~ie ens qüestionem, atbs quc 
aixb durin, sensc cup mena dc duhtc, vers 1’Estat del Malcs- 
lar, 

En aqucst sentit, es valora positivament el ctiagnhstic del 
llibre blanc de la Comissi6 de les Comunitats Europees 
<<Crccimicnto, competitividad, cmplco. Rctos y pistas para 
ciitrar en el siglo X X b  -CECA-CEE-CEEA, Bruselas. TAI- 
xcmburg, 1993- que ja, al prehmtiul, fa referkncia a la soli- 
desa dcl modd clc societat europeu, a les virtuts dc la 
concerixi6 social; que n o  s’ha dc donar prioritat a soiu- 
eions globalment malthusiancs; cluc s’ha dc crcar ocupació i 
se’n pot crcar, per assegurar l’avcnir dels nostrcs sistcnies 
de protccci6 social i que res no 6s mis perillós per a la nos- 
tra Europa que mantcnir estructures i hibits que a E ’  rrneriteii 
la resignació, l’egoismc i la passivitat, 

El quc s’ha dit preten ser. la modcsta aportaci6 del Síndic 
dc Greuges al debat que sobre cl modcl de socictat ja h a  co- 
meiqat i que la crucsa d’una s i t i d ó  cconbmica adversa ha 
fet m@s evidciit que era neccssari. La nostra linica pretensió 
6s cluc el model multant rcprcsenti un progrés en el respcc- 
tc: als drcts fonslmcntals i la dignitat de la persona. 



ANNEX 

N .  de lli li.: Ei text de la Llei es pot cnnsultar al BOPC, 187/.., del 7 de marq 
de 1984, i al DOGC, 421, del 30 de mar(: de I984, i Iu mmdificucid feta p e r  la Llei 
12/1989, de mcxiificaciri de la Llei 14/1984, del Sindic de Greuges, es pot consult- 
ar al ROPC, 117, del 13 de desembre de 1989, i al DOGC, 1234, del 22 de de- 
semhru de 1989, i 1243, del i7 c ] ~  gener &: 1990. 

Aquest Informe de les actuacions de la Institució del Síndic de Greuges durant 
l'ariy 1993 s'ha acabat de rcdactar cl dia 3 dc mar$ dc 1994. 
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